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Sinice a riasy ako súčasť biodeteriorizácie Dómu sv. Martina v Bratislave
Monika Balážová , Ľubomír Kováčik
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová 39, 811 02
Bratislava 1, Slovenská republika; monika.mony@centrum.sk

Abstrakt
Dóm sv. Martina tak ako je zobrazený na mnohých dobových pohľadniciach a rytinách, tvorí okrem
Bratislavského hradu najvýraznejšiu dominantu Bratislavy. Zároveň je aj vhodným objektom skúmania
biodiverzity fototrofnej mikroflóry osídľujúcej kamenný substrát kultúrneho významu. Celkom z 11 odberových
miest soklovej časti presbytéria a podstavca kríža pri vchode do chrámu sa metódou izolácie jednodruhových
kultúr zistilo cca 25 taxónov siníc a rias. Z toho zelené kokálne riasy spolu s vláknitými sinicami sa v nárastoch
na týchto substrátoch vyskytovali najčastejšie.

Kľúčové slová: biodeteriorizácia; biofilm; riasy; sinice; stavebný kameň.
Úvod a formulácia cieľa
Dóm sv. Martina spolu s Bratislavským hradom je výraznou dominantou Bratislavy.
Ako historický monument je už po stáročia vystavený klimatickým aj enviromentálnym
vplyvom, ktoré sa neho negatívne pôsobia. Jedným zo symptómov environmentálneho ataku
je aj účasť biologických zložiek na deteriorizácii stavebného kameňa. Riasy (vrátane
siníc/cyanobaktérií) patria medzi primárnych kolonizátorov kameňa, pretože na svoj rast
potrebujú iba svetlo a relatívne minimálne množstvo živín. Vyskytujú sa v každej oblasti na
našej planéte, v miernych, tropických i polárnych oblastiach. A neosídľujú len všetky možné
vodné biotopy, ale celkom výrazne a aktívne sa zúčastňujú aj na osídľovaní terestrických,
prípadne aeroterestrických prostredí. Napr. v

mestách rastú na rôznych kamenných

substrátoch, fasádach budov, na rôznych kultúrnych pamiatkach, ale najmä na miestach so
zvýšenou vlhkosťou. Prirodzene, na týchto miestach ich prítomnosť vzbudzuje nielen
neestetický vzhľad z hľadiska výzoru stavebného kameňa, ale svojím aktívnym pôsobením
na substrát, ktorý osídľujú, ho zároveň aj negatívne ovplyvňujú a rozkladajú [1].
Biodeteriorizácia

kamenného

povrchu

predstavuje

neželateľné

zmeny

vo

vlastnostiach substrátu činnosťou aj oxyfototrofných mikroorganizmov patriacich do rôznych
systematických skupín. Prejavy biodeteriorizácie sú rozmanité. Jeden z prejavov osídlenia
kamenného povrchu je tvorba biofilmu , čím sa vytvára povlak na povrchu takéhoto substrátu.
Ten má jednak bioprotektívnu funkciu pre organizmy pred nežiaducim účinkom pri
vysychaní, ale zároveň spôsobuje negatívne vizuálne zreteľné zmeny na povrchu substrátu
v podobe zelených, žltohnedých, hnedých až čiernych krúst, ktoré od neho odpadávajú a tak
ho rozkladajú [1,2].
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Riasy ako súčasť biofilmu na povrchoch kamenného substrátu významných kultúrnych
pamiatok boli zaregistrované v mnohých krajinách [3]. Tieto spoločenstvá urýchľujú
zvetrávanie substrátu a sú tak potenciálnym nebezpečenstvom pre pamiatky [4]. Existujú však
aj rôzne metódy eliminovania rastu fototrofných spoločenstiev na stavebnom kameni. Ale rast
rias je ovplyvnený hlavne enviromentálnymi podmienkami samotného stanovišťa a tým aj
nároky pre ich existenciu sú rozdielne; tak napr. zelené riasy sú dominantné na fasádach
budov skôr v miernych klimatických oblastiach [5,6] , zatiaľ čo sinice sú dominantné pri
osídľovaní substrátov na budovách v teplejších až tropických klimatických oblastiach [5,7].
Rovnako rozdielne reagujú aj na zloženie a koncentráciu chemických prostriedkov pri
aplikácii voči existencii mikrofototrofov na stavebnom kameni [8].
Cieľom prezentovanej práce je predstaviť oxyfototrofnú mikroflóru, čiže riasy z
vizuálne zeleného, či nazelenalého nárastu na stavebnom kameni severnej strany presbytéria
Dómu sv. Martina v Bratislave, kde sa obidve zložky podieľajú na biodeteriorizácii jeho
povrchu.

Materiál a metódy
Výskum sa uskutočnil na Dóme sv. Martina v Bratislave počas jedného roka od jari
2010 do jari 2011. Týkal sa stavebného kameňa na severnej strane soklovej časti presbytéria
a podstavca kríža pri hlavnom vchode do chrámu, ktoré sú po geologickej stránke tvorené z
karbonátového zlepenca a kremenného pieskovca [9], pretože tam je z celého objektu
floristický nárast očividne najnápadnejší. Z celkových 11 odberových miest sa pomocou
sterilných drevených špajdlí vykonal jemný zoškrab zo zeleného alebo len nazelenalého
nárastu na kameni a ten sa preniesol rozterom na 2% agarom spevnené kultivačné Z
médium do Petriho misiek. Z vyrastených kolónií a vlákien rias v miskách (exponované pri
teplote 20 °C a žiarivkovom osvetlení 48,6 µmol fotón.m-2.s-1) sa vyizolovali jednodruhové
kmeňové kultúry pestované následne v sklenených skúmavkách opäť na agarom spevnenom
kultivačnom médiu Z alebo v roztoku. Ak sa v náraste vyskytli rozsievky, tak sa z nich
urobili trvalé preparáty tak, že organická hmota sa vypálila v 30% H2O2 a schránky sa
následne zaliali do pleuraxu.
Rôzne starý nárast rias v skúmavkách sa podrobne študoval v optickom mikroskope
Leica CME a zhotovili sa líniové kresby pre názornú dokumentáciu cytomorfológie
fenotypových znakov, ktoré sú dôležité pre druhovú determináciu. Paralelne s tým v optickom
mikroskope Leica DM 2500 s Nomarského kontrastom a kamerou Leica DFC 290 HD
pomocou softvéru LAS 3.5.0 - Build: 710 sa vyhotovili aj mikrofotografie.
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Výsledky a diskusia
Vo všeobecnosti riasy ako mikroskopické fototrofné organizmy sú považované za
prvých kolonizátorov rozličných terestrických substrátov, vrátane stavebného kameňa
a zároveň sú aj primárni producenti viditeľnej biomasy na týchto substrátoch. Jednotlivé riasy
na substráte splývajú a spôsobujú metodickú komplikáciu v tom, že ich bunky nevidieť.
Preto pri štúdiu bolo nutné pristúpiť najskôr k vyizolovaniu jednodruhových kmeňových
kultúr a tie až po náraste v skúmavkách na agarom spevnenom médiu sa mikroskopicky
študovali.Takto sa z 11 odberových miest zo stavebného kameňa presbytéria a podstavca
kríža pri hlavnom vchode do Dómu sv. Martina v Bratislave použitou metodikou najskôr
získalo celkom cca 200 kmeňov rias a tie sa

následne v optickom mikroskope detailne

preštudovali.
V zelenom biofilme na povrchu dvoch typov kamenných substrátov tejto významnej
bratislavskej pamätihodnosti sa zistilo (obr. 1), že hlavnú zložku spoločenstva
mikroskopických rias tvoria predovšetkým kokálni a vláknití reprezentanti z oddelenia
Chlorophyta

a spoločenstvo

vláknitých

siníc

z oddelenia

Cyanophyta.

Oddelenie

Stramenopila (Heterokontophyta) bolo zastúpené len minimálne. Z celého súboru
jednodruhových kultúr majú z eukaryotných fototrofov dominantné zastúpenie zelené riasy
reprezentované predovšetkým rodmi Muriella, Pseudococcomyxa, Chlorella, Stichococcus a
Geminela, ktoré sú i čo do veľkosti spomedzi všetkých zistených taxónov na tomto substráte
aj najmenšie a ďalej rody Chloroidium, Desmococcus, Trebouxia, Bracteacoccus, vláknitý
rod Klebsormidium a heterotrichálny rod Leptosira. Z nich reprezentanti rodov Muriella sp.
div., Chlorella sp. div., Stichococcus sp. div. a Klebsormidium sp. div. sú považované za
všadeprítomné

kozmopolitné

taxóny.

Zelení

zástupcovia

z oddelenia

Stramenopila

reprezentovaní rodmi Heterococcus a Xanthonema boli pozorovaní len ojedinele, vrátane
jedinej rozsievky z rodu Achnanthes. Oddelenie Rhodophyta bolo zastúpené jedinou kokálnou
riasou Porphyridium. Prokaryotné oddelenie Cyanophyta bolo zastúpené predovšetkým
vláknitými rodmi Leptolyngbya, Microcoleus a Phormidium, len ojedinele sa vyskytoval aj
kokálny zástupca z rodu Aphanothece. Z hľadiska výskytu na jednotlivých odberových
miestach, uvedené rody

13

BIOLÓGIA

Obr. 1 Mikrofotografie siníc a rias: a – Chlorella vulgaris, b – Muriella terestris, c – Bracteacoccus minor,
d – Porphyridium purpureum, e – Xantonema montanum, f – Heterococcus brevicellularis, g – Klebsormidium
flaccidum, h – Desmococcus olivaceus, i – Stichococcus bacillaris, j – Phormidium autumnale, k – Leptolyngbya
tenuis, l – Microcoleus vaginatus.

zelených rias sa vyskytovali všade, s výnimkou rozsievky Achnanthes a červenej riasy
Porphyridium, ktorých výskyt sa zaznamenal len na jednej odberovej lokalite.

Záver
Pri štúdiu zelených nárastov na stavebnom kameni Dómu sv. Martina v Bratislave sa
zistil výskyt cca 25 taxónov rias, z ktorých zelené kokálne tvorili dominantnú zložku
mikroskopickej fykoflóry. Hojný výskyt sa zaznamenal aj pri vláknitých siniciach hlavne
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z rodov Leptolyngbya a Phormidium. Na jednom odberovom mieste sa vyskytovala aj
kokálna červená riasa Porphyridium purpureum, ktorá tam tvorila vizuálne vínovočervený
biofilm. Hoci diverzita druhov na skúmanom skalnom substráte sa zdá byť pomerne nízka, je
však

porovnateľná

s výsledkami

štúdií

na

ostatných

lokalitách

podobného

typu

uskutočnených v Bratislave [5, 10, 11].
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Identifikácia Rickettsia slovaca analýzou PCR-RFLP sca4 génu
Veronika Balážová, Mariana Pjechová, Elena Kocianová, Eva Špitalská
Virologický Ústav SAV, Oddelenie Rickettsií, Dúbravská cesta, 845 05 Bratislava, Slovenská
republika, e-mail: veronikabala@gmail.com

Abstrakt
Rickettsia slovaca je obligátna intracelulárna baktéria s tropizmom pre eukaryotické bunky stavovcov.
Prenáša sa kliešťami Dermacentor marginatus a D. reticulatus (trieda Acari, čeľaď Ixodidae). Je agensom
humánneho ochorenia zvaného TIBOLA/DEBONEL, ktoré sa vyskytlo v mnohých európskych krajinách. V tejto
práci sme zisťovali výskyt R. slovaca v jednotlivých lokalitách na strednom a západnom Slovensku. Na jej
identifikáciu sme použili metódu PCR v kombinácii s RFLP (Restriction fragment length polymorphism), ktorá
je založená na štiepení génu sca4 (kóduje PS-120 proteín) restričnou endonukleázou HaeIII.

Kľúčové slová: Rickettsia slovaca; Dermacentor; TIBOLA;
Úvod a formulácia cieľa
Rickettsiae sú striktne intracelulárne, vektormi prenášané, baktérie spôsobujúce
zoonózy s celosvetovým rozšírením. Historicky sa delia do troch skupín, skupina týfusu a
skupina purpurových horúčok a druh spôsobujúci horúčku tsutsugamushi [1]. V skupine
purpurových horúčok sú klinicky významné druhy napr. Rickettsia rickettsii, agens Horúčky
Skalistých hôr v Severnej Amerike, a R. conorii ktorá je pôvodcom Stredomorskej horúčky.
Hlavnými vektormi tejto skupiny sú kliešte (Ixodidae). Ochorenia sa najčastejšie prejavujú
vyrážkou, náhlou horúčkou a chrastou v mieste prichytenia kliešťa [2]. Do skupiny
purpurových horúčok patrí aj Rickettsia slovaca. Prenáša sa kliešťami Dermacentor
marginatus a D. reticulatus (trieda Acari, čeľaď Ixodidae) [3]. Hlavným rezervoárom tejto
rickettsiae je pravdepodobne diviak lesný (Sus scrofa) [4].
Rickettsia slovaca bola prvý krát izolovaná na Slovensku v roku 1968 z kliešťov Dermacentor
marginatus v oblasti Krupinská vrchovina [5, 6]. Výskyt R. slovaca je evidovaný v krajinách
Francúzko, Švajčiarsko, Slovensko, Ukrajina, Arménsko, bývala Juhoslávia, Portugalsko [7],
Poľsko

[8],

Grécko

[9]

a

Nemecko

[10].

Je

agensom

humánneho

ochorenia

TIBOLA/DEBONEL [4, 11], ktoré bolo prvý krát popísané ako dôsledok kontaktu človeka
s kliešťom infikovaným R. slovaca v roku 1997 vo Francúzsku [12]. Ochorenie sa prejavuje
lokálnou bolestivou lymfatodenopatiou a chrastou v mieste prichytenia kliešťa [13]. Horúčka
a vyrážka, ktoré sú typické symptómy ochorení skupiny purpurových horúčok, sa u tohto
ochorenia neobjavujú [3].

16

BIOLÓGIA

Cieľom práce bolo zmapovať výskyt R. slovaca v kliešťoch Dermacentor spp., zozbieraných z
vegetácie, alebo z hospodárskych zvierat vo viacerých lokalitách na strednom a
juhozápadnom Slovensku, kde sa vyskytujú kliešte (Dermacentor reticulatus a D.
Marginatus) ktoré boli systematicky sledované (Veľký Lom, Moravský Svätý Ján, Klokoč,
Horný Bar, Kalonda, Píla, Sása a iné). Medzi „iné lokality“ zaraďujeme náhodne vybrané
lokality zo Slovenska (Košice, Martinský les, Sása, Nové Mesto, Božetice, Hodruša Hámre,
Dlhá hora) a z Maďarska (oblasť Börzsöny), kde bol popísaný výskyt ochorenia u ľudí po
kontakte s kliešťami rodu Dermacentor, neskôr označené ako TIBOLA [14]. Z týchto lokalít
bolo možné otestovať niekoľko kliešťov nachádzajúcich sa v našom depozite.
Na detekciu R. slovaca sme použili metódu PCR v kombinácii s RFLP (Restriction
fragment length polymorphism). Enzým HaeIII štiepi gén sca4 u R. slovaca na dva fragmenty
o veľkosti 477 bp a 146 bp a tak sa dá tento druh odlíšiť od ostatných rickettsií [15].

Materiál a metódy
Kliešte boli získané vlajkovaním vegetácie z lokalít Veľký Lom (marec 1999, marec
2008, apríl 2004, apríl 2005, apríl 2006, máj 2007, marec 2010), Klokoč (september 2009),
Horný Bar (október – november 2010), Moravský Svätý Ján (september – október 2009), „iné
lokality“ (Košice marec 2001, Martinský les september 2006, Sása september 2009, 2004,
Nové Mesto február 2001, Dlhá hora október 2010). Z hostiteľských zvierat boli zozbierané
z lokalít Píla (apríl 2010), Kalonda (marec – máj, september – október 2009) a Sása (október
2010).
Zozbierané kliešte sa umyli v 70 % etanole a sterilnej destilovanej vode a vysušili na
sterilnom papieri. Kliešte boli postrihané na niekoľko častí a následne zahrievané v 5 %
roztoku hydroxidu amónneho 15 minút pri teplote 100°C, nasledovala centrifugácia 1 minútu
pri 8000 rpm. Potom boli opäť zahrievané na 15 minút pri 100°C v otvorených
eppendorfkách. DNA z nacicaných kliešťov zo zvierat sa izolovala kitom Cell/Tissue DNA
Extraction Kit (Ecoli s.r.o.) podľa priloženého protokolu. Vyextrahované vzorky DNA boli
uskladnené pri -20°C.
Na amplifikáciu génu sca4 boli použité primery D767f 5'-CGA TGG TAG CAT TAA AAG
CT-3' a D1390r 5'-CTT GCT TTT CAG CAA TAT CAC-3'. PCR amplifikácia prebehla na
automatickom DNA termocykleri (BioTech). Denaturácia prebehla pri 94°C 10 min a teplotný
cyklus PCR reakcie bol nasledovný: 94°C 20 s, 67°C 30 s, 72°C 30 s pre dva cykly. Pri
každých ďalších dvoch cykloch teplota klesala o 2°C až kým neklesla na 59°C. Ďalších 30
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cyklov prebehlo pri anelačnej teplote 57°C. Poslednou fázou PCR bola inkubácia pri 72°C 5
min. PCR produkty sa uskladnili pri teplote -20°C [16].
PCR produkty boli separované elektroforézou v 1% agarózovom géli pri 100 V, vizualizované
fluorescenčným farbivom etídium bromid. Ako marker sme použili 100 bp ladder.
Vzorky pozitívne na sca4 sme štiepili enzýmom HaeIII. Enzymatické štiepenie na
identifikáciu R. slovaca bolo uskutočnené inkubáciou 17 µl PCR produktu s 2 µl pufru a 1 µl
restrikčnej endonukleázy HaeIII 3 hodiny pri 37 °C. Produkty boli separované elektroforézou
v 1% agarózovom géli pri 90 V, vizualizované fluorescenčným farbivom etídium bromid.
Veľkosti boli určené podľa 100 bp DNA Laddera. PCR produkty, ktoré sa poštiepili na 2
fragmenty veľkosti 477 bp a 146 bp sme identifikovali ako R. slovaca [14].
Výsledky a diskusia
V obci Kalonda (168 m.n.m.) bolo pozitívnych na gén sca4 37,84% (14/37) kliešťov
Dermacentor reticulatus zozbieraných zo psov a mačiek.

Metódou RFLP sa potvrdila

Rickettsia slovaca u 2,7% kliešťov. Z koní bolo zozbieraných v tejto lokalite 23 kliešťov
Dermacentor reticulatus. Prevalencia kliešťov pozitívnych na gén sca4 tu bola 21,74% (5/23).
Z lokality Píla (361 m.n.m.) bolo z oviec vyšetrených 67 kliešťov Dermacentor marginatus. Z
nich 34,33% (23/67) bolo pozitívnych na gén sca4 a metódou RFLP sa potvrdila R. slovaca u
16,42% kliešťov. V lokalite Sása (286 m.n.m.) bolo vyšetrených 78 kliešťov Dermacentor
reticulatus z koní. Pozitivita na gén sca4 tu dosiahla 26,92% (21/78).
Z 214 kliešťov z lokality Veľký Lom (451 m.n.m.) bolo na gén sca4 pozitívnych
8,88% (19/214) a ako R. slovaca bolo potvrdených 0,93% . Z lokality Klokoč (320 m.n.m.)
bolo vyšetrených 73 kliešťov, z ktorých žiaden nebol pozitívny na gén sca4 a teda ani
zaradený do druhu R. slovaca.
Z lokality Horný Bar bolo vyšetrených 24 kliešťov, z ktorých 62,5% bolo pozitívnych
na gén sca4, R. slovaca sa nenašla. V lokalite označenej ako „iné lokality“ bolo vyšetrených
10 kliešťov, z ktorých 16,67% (3/10) bolo pozitívnych

na gén sca4 a 11,11% (2/10)

identifikovaných ako R. slovaca. Z lokality Moravský Svätý Ján bolo vyšetrených 73 kliešťov,
z ktorých 2,77% (2/73) bolo pozitívnych na gén sca4, avšak žiaden nebol zaradený do druhu
R. slovaca.
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Tab. 1 Prevalencia sca4 génu (Rickettsia spp.) a Rickettsia slovaca v kliešťoch Dermacentor spp. zo zvierat

Dermacentor spp. zozbierané zo zvierat v lokalitách na strednom SR
zvieratá

kliešte celkom / pozitívne na sca4 / R.
slovaca

kone

23 / 5 / 0

Kalonda

domáce zvieratá (mačky, psy)

37 / 14 / 1

Píla

ovce

67 / 23 / 11

Sása

kone

78 / 21 / 0

Lokalita

Tab. 2 Prevalencia sca4 génu (Rickettsia spp.) a Rickettsia slovaca v kliešťoch Dermacentor spp. z vegetácie

Dermacentor spp. zozbierané z vegetácie v lokalitách na strednom a západnom SR
Lokalita

kliešte celkom / pozitívne na sca4 / R. slovaca

Moravský Svätý Ján

72 / 2 / 0

Veľký Lom

214 / 19 / 2

Klokoč

10 / 0 / 0

Horný Bar

24 / 15 / 0

Iné lokality

10 / 3 / 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

← 600 bp

← 100 bp

Obr. 1 RFLP analýza PCR produktov génu sca4 štiepených enzýmom HaeIII. Dráha 1 – gén sca4 (Rickettsia
spp.), dráhy 2, 3 – gén sca4 poštiepený na 2 fragmenty (Rickettsia slovaca), dráhy 4 – 8 – gén sca4 (Rickettsia
spp.), dráha 9 – 100 bp ladder

19

BIOLÓGIA

Dermacentor spp. sú vektormi a prírodnými rezervoármi Rickettsia slovaca, ktorá bola
detegovaná v mnohých krajinách Európy. Prvý krát bola izolovaná a popísaná na strednom
Slovensku v oblasti Krupinská vrchovina z kliešťov Dermacentor marginatus [5,6]. Naše
výsledky z oblastí stredného Slovenska potvrdzujú jej pretrvávanie na tomto územií, kde je
dominantným kliešťom práve druh D. marginatus ako aj D. reticulatus. Z hospodárskych
zvierat sme detegovali R. slovaca najčastejšie u oviec a len sporadicky u psov, mačiek a koní.
Skúmaním lokalít západného Slovenska, kde sa vyskytuje najmä druh D. reticulatus, sa nám
ju nepodarilo identifikovať.

Záver
Zistili sme, že kliešte Dermacentor spp. získané z vegetácie, boli infikované R.
slovaca s premorenosťou 0,93% v lokalite Veľký Lom a 11,11% v lokalite označenej ako
„iné lokality“. V Maďarsku, kde bolo prvýkrát popísané ochorenie TIBOLA v roku 1996 [4],
sa prítomnosť R. slovaca potvrdila aj metódami použitými v tejto práci.
Kliešte získané z hostiteľov, čiastočne alebo plne nakŕmené, boli infikované R.
slovaca v lokalitách Kalonda a Píla. Kliešte zo psov a mačiek v lokalite Kalonda boli
infikované R. slovaca s premorenosťou 2,7% a kliešte z oviec v lokalite Píla s premorenosťou
16,42%.
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Stanovenie telesnej hmotnosti a BMI u detí vo veku 9 – 12 rokov
Martina Benczová, Barbora Matejovičová
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra zoológie a
antropológie, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra, martinaviglaska@azet.sk

Abstrakt
Cieľom práce bolo stanoviť telesnú hmotnosť, BMI a následne vyhodnotiť výskyt nadváhy a obezity
u detí vo veku 9 – 12 rokov v okrese Nitra.
Obezita sa stala zložitým celosvetovým problémom, ktorý vznikol kombináciou genetických vplyvov a vplyvov
vonkajšieho prostredia. Zmena životných podmienok a životného štýlu vyústila do pozitívnej energetickej
bilancie. Ak dlhší čas dominuje prívod energie nad jej výdajom, vzniká obezita. Nadmerný prívod energeticky
bohatých potravín a nedostatočný pohyb sú najčastejšími príčinami jej vzniku. Telesná nadhmotnosť a obezita u
detí sa hodnotí pomocou rastového indexu BMI. V súčasnosti odborná verejnosť na Slovensku uznáva Národné
štandardy, ktoré sú vytvorené na základe systematického sledovania vývoja antropometrických parametrov našej
populácie. Najlepšie vystihujú stravovacie zvyklosti a miestny genotyp.

Kľúčové slová: telesná hmotnosť; BMI; nadváha; obezita

Úvod a formulácia cieľa
Výživa predstavuje súhrn pochodov, pri ktorých organizmus prijíma, spracováva
a využíva látky nevyhnutné k rastu, obnove a k udržaniu funkcií organizmu. Živiny získané
z potravy sú pre organizmus potrebné pre udržanie životnej aktivity, zdravia, rastu
a rozmnožovania [1]. Výživa je významný faktor životného štýlu a má nepochybne značný
význam pri ovplyvňovaní zdravotného stavu. Spoločne s fyzickou aktivitou a genetickými
dispozíciami sa podieľa na zložení tela a na výslednom výživovom stave jedinca [2].
Dieťa si osvojuje stravovacie návyky najmä v domácom prostredí pozorovaním a
kopírovaním nutričného správania ostatných členov rodiny. Správne stravovacie návyky v
rodine sú tým najlepším príkladom a najosvedčenejším prostriedkom výchovy k správnej
výžive. Dôležitá úloha v rámci nutričného vzdelávania patrí i škole. V súčasnosti ovplyvňujú
dieťa v nemalej miere aj masovokomunikačné prostriedky [3]. Domáce i zahraničné
výskumné štúdie ukazujú, že výživa detí je po kvantitatívnej stránke dostatočná, dokonca až
nadmerná, obsah jednotlivých živín však nie je optimálny. U detí je v súčasnosti vysoko
aktuálnou otázkou predchádzanie obezite. Nesprávne stravovacie návyky v detskom veku
vedú k zvyšovaniu hmotnosti a následne vzniku obezity v neskoršom veku [3]. Obezita
neznamená nadmernú hmotnosť, ktorú zistíme vážením, ale nadmerné nahromadenie
tukového tkaniva [4]. Ide o najčastejšie chronické metabolické ochorenie na svete, ktoré
postihuje tak deti, ako aj dospelých, a to v hrozivo širokej miere [5]. V detskom veku

22

BIOLÓGIA

dochádza pochopiteľne k plynulým prírastkom hmotnosti, ale tie sú spôsobené súčasne s
rozvojom kostry, svaloviny, vývojom orgánov i zmnožovaním tukovej vrstvy. Podiely týchto
komponentov sa potom líšia v jednotlivých obdobiach a podľa pohlavia [4]. Obezita sa
vyskytuje približne u 20 % obyvateľov, rovnako u mužov, ako i u žien. Alarmujúca je však
skutočnosť, že výskyt obezity stále stúpa, a to najmä v ostatných rokoch. Obezita sa preto
stáva na prelome tisícročí celosvetovou epidémiou, až pandémiou [5]. Všeobecne je
spojená s vyššou morbiditou a mortalitou v porovnaní s jedincami, ktorý majú primeranú
hmotnosť [6].
Obezita je multifaktoriálne ochorenie, k jej rozvoju prispievajú aj genetická výbava,
prostredie, fyziologické deje, psychologické deje [7]. Dedičnosť je tu síce významný faktor,
ale oveľa dôležitejší je vplyv prostredia, ktorý sa uplatňuje pozitívnou energetickou bilanciou,
t. j. nadmerným prísunom energie, ktorý prevýši energetický výdaj. Vzniká tak nerovnováha
medzi nadmerným príjmom potravy (s prevažnou konzumáciou tukov) a zníženým výdajom
energie (najmä pri zníženej pohybovej aktivite) [5].
V súčasnej dobe sa v klinickej praxi na diagnostiku nadváhy a obezity využíva
predovšetkým klasifikácia podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI= body mass index), ktorý
definoval Quetelet (Queteletov index) [8]. Ide o pomer hmotnosti v kg lomený štvorcom
výšky v metroch (BMI = hmotnost (kg) / výška (m2)). BMI pod 18,5 znamená podhmotnosť, s
nebezpečenstvom malnutrície a anorexie. BMI 18,5 – 24,9 predstavuje normálne rozpätie s
minimálnymi zdravotnými rizikami. BMI 25,0 – 29,9 je nadhmotnosť (preobézny stav),
pričom pri hodnote do 26,9 ide len o ľahko zvýšené zdravotné riziko, ktoré prudko stúpa od
hodnoty 27,0. Pri BMI 30,0 – 34,9 hovoríme o obezite I. stupňa so stredne vysokým
zdravotným rizikom, pri BMI 35,0 – 39,9 o obezite II. stupňa s vysokým zdravotným rizikom
a pri BMI nad 40,0 o obezite III. stupňa, ktorú sprevádza veľmi vysoké zdravotné riziko.
Medzi BMI a výskytom ťažkých chronických ochorení (diabetes mellitus 2. typu, artériová
hypertenzia, ischemická choroba srdca, cholecystolitiáza) je veľmi úzky vzťah, ktorý sa
vystupňuje pri BMI nad 29 [5].
V zásade má BMI mnoho výhod – jedná sa o parameter ľahko zistiteľný, ktorého
meranie nevyžaduje zložitú prístrojovú techniku, ani špecificky školení personál. BMI môže
byť meraný veľmi ľahko i v neštandardných podmienkach, jedná sa o typický screeningový
parameter. Nevýhodou BMI je, že tento index sa výrazne líši medzi mužmi a ženami v
závislosti od veku a stupňa vývoja. Vo vzťahu k veku sa BMI od narodenia zhruba do jedného
roku zvyšuje, potom približne do šiestich rokov klesá a následne stúpa po zvyšok detstva a
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adolescencie. Bod, v ktorom BMI dosiahne najnižšie hodnoty a začne stúpať, sa označuje ako
„adiposity rebound“, pričom skorší „rebound“ je spojený so zvýšeným rizikom nadváhy a
obezity. Interpretácia konkrétneho BMI je teda u detí a adolescentov výrazne zložitejšia ako u
dospelej populácie [7] .
Aby sme mohli posúdiť, či vývoj telesných charakteristík dieťaťa zodpovedá jeho veku
a či sú tieto parametre proporčné, vzťahujeme rozmery telesných znakov k referenčným
údajom, ktoré sú k dispozícií pre danú populáciu [9]. Na Slovensku sa ako referenčné údaje
používajú výsledky VI. celoštátneho antropometrického prieskumu (CAP), ktorý v roku 2001
organizoval Úrad verejného zdravotníctva SR [10]. Slovensko sa tým stalo jednou z mála
krajín sveta, ktoré majú k dispozícii vlastné národné štandardy. Boli vytvorené špeciálne
percentilové diagramy aj na hodnotenie telesnej hmotnosti, výšky tela, BMI, hrúbky kožných
rias a tiež proporcionality tela (pomer telesnej hmotnosti k výške tela) pre praktické použitie.
Tieto dávajú orientačnú predstavu o tom, či dieťa prospieva normálne, alebo zaostáva v
svojom vývoji [10].
V percentilových, resp. rastových grafoch sú graficky znázornené hodnoty hlavných
percentilov (najčastejšie 3., 10., 25., 50., 75., 90. a 97.) referenčnej populácie. Hodnota
daného percentilu znamená, že dané percento referenčnej populácie dosiahne túto hodnotu
telesnej charakteristiky a hodnôt nižších. Namerané hodnoty jednotlivcov alebo priemerné
hodnoty sledovaných skupín populácie sú potom zaznamenané do grafov a hodnotené
vzhľadom k percentilovým hodnotám referenčnej populácie [10].
Na Slovensku a v Českej republike sa za nadhmotnosť u detí považujú hodnoty
BMI > 90. percentilom a o detskej obezite sa hovorí pri hodnotách BMI > 97. percentilom.
Hodnoty v rozpätí od 25. do 75. percentilu sa pokladajú za normálne, kým hodnoty pod 25.
percentilom svedčia o zníženej hmotnosti, BMI medzi 75. a 90. percentilom predstavuje
zvýšenú hmotnosť. Pohotové posúdenie výživového stavu detí v klinickej praxi umožňujú
normogramy BMI a proporcionality (pomer hmotnosti a výšky tela) pripravené na základe
národných štandardných referenčných hodnôt [10].

Súbor a metodika
Hodnoty parametrov potrebné k dosiahnutiu cieľa sme získali meraním chlapcov
a dievčat základných škôl v okrese Nitra. Skúmaný súbor tvorí 83 detí vo veku od 9 do 12
rokov. V rámci detí jednej vekovej skupiny sme zvlášť hodnotili chlapcov a dievčatá.
Výskum prebiehal v roku 2010 a v súčasnosti stále pokračuje.
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Pre stanovenie telesnej hmotnosti a výšky sme použili antropometer a osobnú váhu. Pri
meraní sme vychádzali z presne definovaných antropometrických bodov podľa KOVALČÍKOVEJ
[11]:

Vertex (v) – je bod na temene lebky (najvyššie položený).
Tragion (t) – je bod na hornom okraji traga v priesečníku tangient predného a horného
okraja chrupavky.
Orbitale (or) – je najnižší bod dolného okraja očnice.

Meranie vybraných antropometrických rozmerov:
1. Telesná výška – je vertikálna vzdialenosť bodu vertex (v) od zeme. Pri meraní výšky stál
vyšetrovaný pri stene, ktorej sa dotýkal pätami, sedacími svalmi a lopatkami (aj hlavou),
pričom päty i špičky nôh boli pri sebe. Hlava bola v rovnovážnej polohe (tzv. orientačná
rovina), ktorá sa určuje horným okrajom obidvoch zvukovodov (bod tragion) a dolným
okrajom očnice (bod orbitale). Vyšetrovaný sa pozeral pred seba, antropometer bol kolmo na
zem a jazdec sme posúvali, kým sa ihla nedotkla temena hlavy .
2. Telesná hmotnosť – pri vážení sme používali osobnú váhu, ktorá bola umiestnená na
rovnom a pevnom podklade. Merané osoby sa vážili v spodnej bielizni a bez obuvi).
Pri hodnotení hmotnosti detí je potrebné zohľadniť vek a pohlavie dieťaťa.
Postupovali sme nasledovne – najprv sme určili vekovú skupinu, do ktorej dieťa patrí.
Následne sme vypočítali hodnotu BMI podľa vzťahu: BMI = hmotnosť /výška2 [kg/m2].
Takto získanú hodnotu BMI sme porovnali s hraničnými hodnotami BMI uvedenými
v percentilových grafoch [10].
Pri spracovaní výsledkov sme použili metódy deskriptívnej štatistiky. Vyhodnocovali
sme kvantitatívne veličiny, ktoré obsahujú merateľné číselné hodnoty: 1.miery stredu
(aritmetický priemer, medián, modus) a 2. miery variability (variačné rozpätie, rozptyl,
smerodajná odchýlka, variačný koeficient).

Výsledky a diskusia
Telesná hmotnosť:
Priemerná telesná hmotnosť 9 –ročných chlapcov je 32,78 kg a 9 – ročných dievčat 33, 62 kg.
To znamená, že dievčatá sú v priemere o 0,84 kg ťažšie. Priemerná hmotnosť 10 –ročných
chlapcov je 38,93 kg. Rovnako staré dievčatá majú priemernú váhu 36,78 kg, z čoho vyplýva
že 10 –roční chlapci vážia v priemere o 2,15 kg viac. V skupine 11 –ročných detí je priemer
hmotnosti

42,75 kg u chlapcov a 38,5 kg u dievčat. Dievčatá vo veku 11 rokov vážia

v priemere o 4,25 kg menej. V skupine 12 – ročných detí je priemerná hmotnosť 54,37 kg
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u chlapcov a 40,5 kg u dievčat. Dievčatá vo veku 12 rokov vážia v priemere takmer o 14 kg
menej.
Telesná výška:
Priemerná telesná výška 9 –ročných chlapcov je 138,5 cm a 9 – ročných dievčat 136,97 cm.
To znamená, že dievčatá sú v priemere o 1,53 cm nižšie. Priemerná výška 10 – ročných
chlapcov je 143,98 cm. Rovnako staré dievčatá majú priemernú výšku 143,38 cm, z čoho
vyplýva že 10 –roční chlapci sú v priemere len o 0,6 cm vyšší. V skupine 11 –ročných detí je
priemer výšky 149,62 u chlapcov a 147,25 cm u dievčat. Dievčatá vo veku 11 rokov sú
v priemere o 2,37 cm nižšie. V skupine 12 – ročných detí je priemerná výška 153,9 cm
u chlapcov a 151,9 cm u dievčat. Dievčatá vo veku 12 rokov sú v priemere o 2 cm nižšie.
BMI dievčat:
Z celkového počtu 34 dievčat malo zníženú hmotnosť 32,35 % (11 dievčat), normálnu
hmotnosť 44,12 % (15 dievčat), zvýšenú hmotnosť 11,75 % (4 dievčatá), nadváhu 8,82 %
(3 dievčatá) a obezitu malo 2,94 % dievčat.
BMI chlapcov:
Z celkového počtu 49 chlapcov malo zníženú hmotnosť 4,08 % (2 chlapci), normálnu
hmotnosť 53,06 % (26 chlapcov), zvýšenú hmotnosť 14,28 % (7 chlapcov), nadváhu 18,37 %
(9 chlapci) a obezitu malo 10,20 % chlapcov (5 chlapci).

Záver
Výsledky práce poukazujú, že 13 detí zo sledovaného súboru má zníženú hmotnosť
a naopak obezitu 6 detí. Preto vyzdvihujeme dôležitosť správnej a zdravej výživy u detí.
Osvojenie si správnych stravovacích návykov v detskom veku sa považuje za jednu
z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb.
V rámci prevencie porúch zdravia spôsobených nesprávnou výživou je potrebné
sústrediť sa na dostatočnú pestrosť stravy, vyvážené zastúpenie všetkých základných
potravinových komodít, preferenciu potravín s vysokou nutričnou hodnotou, aj na
dodržiavanie pravidelného stravovacieho režimu.
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Abstract
Understanding molecular-genetic mechanisms behind cancer onset is one of the goals of contemporary
cancer research. Therefore, a demand for methods able to unravel and identify the intra- and inter-molecular
interactions responsible for cancer onset has arisen. TOXCAT system is a method enabling to investigate changes
in transmembrane domain self-association in vivo. In this study, we investigate the potential of TOXCAT system
to shed light into understanding of molecular-genetic mechanisms behind the onset of multiple endocrine
neoplasia type 2A (MEN2A) tumor syndrome, caused by mutations of RET proto-oncogene. Generally, strong
homodimerization of mutant RET tyrosine kinase, the product of RET gene, mediated by RET transmembrane
domain self-associating ability is responsible for MEN2A onset. However, what happens in case a second
mutation changes the self-associating ability of RET transmembrane domain? Moreover, in case of a single
transmembrane domain mutation? This study investigates mutation-induced changes in RET self-associating
ability.

Keywords: cancer onset; multiple endocrine neoplasia type 2A; RET proto-oncogene; TOXCAT

Introduction and aim formulation
TOXCAT is a method simulating the natural lipid bilayer environment, enabling the
study of transmembrane (TM) domain interactions in vivo [1]. The cornerstone of TOXCAT
system lies in utilization of ToxR, a dimerization-dependent transcription activator, for
induction of chloramphenicol acetyltransferase (CAT) reporter gene expression. The method
was originally designed for investigating the effect of interactions of transmembrane domain
α-helices on protein folding and overall stability. TOXCAT is based on introduction of fusion
constructs containing a TM domain of interest into inner membrane of E.coli NT326 strain.
Interactions of the fusion proteins result in expression of CAT reporter gene. The quantity of
CAT expression corresponds with the strength of TM domain association.
We illustrate TOXCAT system application on the specific model of our interest –
multiple endocrine neoplasia type 2A (MEN2A). MEN2A is caused predominantly by single
point mutations of the RET proto-oncogene [2]. RET protein, the product of the RET gene is
a tyrosine kinase cell-surface receptor.
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To the present day, mechanisms of MEN2A onset for the vast majority of identified
causative mutations have been closely investigated. Generally, mutations in extracellular
domain of the RET receptor result in dimerization of the mutant RET protein with other
mutant RET molecule, thus enabling ligand-independent permanent activation of the RET
receptor kinase leading to uncontrolled cell growth and proliferation. Recent studies revealed
a major role of RET transmembrane domain in this process. However, mechanisms describing
MEN2A onset in case of less-frequent RET transmembrane domain mutations have not been
elucidated yet.
As discovered, RET transmembrane domain features strong self-associating ability,
thus possessing the force to tighten mutant RET proteins to close proximity and to mediate
homodimerization resulting in uncontrolled cell proliferation. At this point, a question arises:
what effect on RET homodimerization (triggered by transmembrane domain self-association)
might a single mutation of RET transmembrane domain have? Considering the fact that
stronger RET homodimerization is inevitably linked with more aggressive phenotype of
MEN2A, a possible decrease/increase of RET homodimerization might provide the missing
link between genotype and phenotype in case of RET transmembrane domain mutations.
The aim of this study is to establish TOXCAT system into molecular oncology and
investigate changes in RET transmembrane domain self-association in case of two RET
transmembrane domain mutations present in Slovak population; Ala641Ser and Ser649Leu
substitutions.

Material and methods
Two RET transmembrane domain mutations present in Slovak population were
investigated. Wild-type RET transmembrane domain, as well as RET transmembrane domains
carrying either Ala641Ser mutation or Ser649Leu mutation were cloned into pccKAN plasmid
vector, containing elements of the TOXCAT system, creating the TOXCAT construct.
Resulting TOXCAT constructs were electroporated into Escherichia coli NT326 competent
bacteria. Subsequently, fusion proteins containing transmembrane segment of interest are
constitutively expressed and the transmembrane domain segments are localized into E.coli NT
326 inner membrane. The membrane provides in vivo phospholipid bilayer environment
comparable with human plasma membrane, ideal for self-association studies of RET
transmembrane domains. In TOXCAT system, the self-associating ability results in CAT
reporter gene expression. The extent of reporter gene expression is equal to the strength of
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transmembrane domain self-association; the stronger association, the greater CAT gene
expression. Quantifying the resulting CAT gene expression level provides information about
the role of transmembrane domain self-association in molecular-genetic mechanisms of
MEN2A onset.
CAT reporter gene expression was determined by quantitative PCR using 16S
ribosomal RNA gene as housekeeping gene. Total RNA was isolated from the bacterial
constructs and transcribed to complementary DNA using random hexamer primers. 16S
ribosomal RNA housekeeping gene expression was analyzed with SYBR Green® fluorescent
dye; CAT gene expression was determined using dual-labeled FAM probe.
In addition, the extent of reporter gene expression was determined on qualitative basis,
employing disk diffusion assay. The assay is based on the ability of CAT enzyme to inactivate
the bacteriostatic effect of the antibiotic chloramphenicol, which causes bacterial growth
arrest. In this assay, bacterial cultures were incubated on plates containing solid LB medium
with ampicilin, with chloramphenicol-impregnated filter paper disk placed in the middle of
the plate. After overnight incubation at 37°C, zones of growth inhibition (ZOI) circumscribing
the filter paper disk, appeared. ZOI size reflects the amount of CAT protein; stronger selfassociation of transmembrane domains results in greater amount of CAT protein providing
resistance to chloramphenicol. As a result, greater transmembrane domain self-association is
manifested by smaller size of the ZOI.

Results and discussion
Escherichia coli NT326 bacterial clones expressing fusion proteins containing RET
wild-type transmembrane domain, RET transmembrane domain carrying Ser649Leu mutation
and RET transmembrane domain carrying Ala641Ser mutation, respectively, were created.
The transmembrane domain parts of the fusion proteins were located inside the inner bacterial
membrane, providing in vivo environment for RET transmembrane domain self-association
studies. The extent of transmembrane domain self-association was represented by CAT
reporter gene expression. CAT expression levels were determined by quantitative PCR using
16S ribosomal RNA gene as housekeeping gene (Fig. 1).
On qualitative basis, the presence of resulting CAT protein was determined using disk
diffusion assay (Fig.2). Sizes of the zones of inhibition (ZOIs) reflected resulting CAT protein
levels – the greater CAT protein level, the smaller size of the ZOI.
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Fig.1 CAT reporter gene expression – Quantitative PCR results of CAT gene expression. The extent of CAT
gene expression reflects self-association ability of RET transmembrane domain. Compared to self-association
ability of RET wild-type transmembrane domain, transmembrane domain carrying Ala641Ser mutation shows no
alterations in self-association strength and transmembrane domain carrying Ser649Leu mutation is characterized
by decreased self-association strength. Negative control, represented by competent E.coli NT326 bacteria
untransformed with TOXCAT components shows no expression of reporter gene at all.

Fig.2 Disk diffusion assay – Plates containing solid LB medium were incubated with filter paper disks
impregnated with chloramphenicol. Bacterial clones incubated on such plates formed zones of growth inhibition
(ZOI), in direct response to bacteriostatic effect of chloramphenicol. CAT enzyme provides resistance to
chloramphenicol. Therefore, a greater amount of CAT protein is characterized by lesser size of the ZOI. As CAT
protein level is dependent on the strength of transmembrane domain self-association, ZOI sizes represent the
strength of transmembrane domain self-association. Figure (A) represents RET wild-type transmembrane domain
self-association strength, Figure (B) reflects the self-association strength of RET transmembrane domain carrying
Ala641Ser mutation, Figure (C) reflects the same in case of Ser649Leu mutation and Figure (D) represents
negative control – Escherichia coli NT 326 competent bacteria without TOXCAT components.

31

BIOLÓGIA

In both quantitative PCR and phenotype assays we observed changes in RET
transmembrane domain self-association. RET transmembrane domain carrying Ala641Ser
mutation showed no changes in self-association strength, compared to the strength of RET
wild-type transmembrane domain self-association. In contrary, replacement of serine residue
at codon 649 by leucine resulted in dramatic decrease of transmembrane domain selfassociation.

Conclusion
Quantitative PCR and disk diffusion assay results investigate, on both quantitative and
qualitative basis, mutation induced-changes in the strength of RET transmembrane domain
self-association. Replacement of alanine residue at codon 641 by serine has no effect on
transmembrane domain self-association. In Slovak population, the mutation was identified as
dual Cys634Ser (RET extracellular domain mutation) + Ala641Ser (RET transmembrane
domain mutation) variant. Our data suggest, that this mutation might be classified as a
common single mutation of RET extracellular domain, with typical well identified mechanism
of onset described in “Introduction and aim formulation” part.
In contrary, replacement of serine residue at codon 649 by leucine results in striking
decrease of transmembrane domain self-association. This finding highlights the until now
underrated role of RET transmembrane domain self-association in MEN2A onset – a decrease
of transmembrane domain self-association still triggers MEN2A onset, despite the fact that for
the vast majority of MEN2A cases, unmodified RET transmembrane domain self-association
is of crucial importance. In rare cases, MEN2A onset is associated with small
insertions/deletions or substitutions causing specific ways of mutant RET protein-permanent
homodimers formation. However, our data suggest a possibility of a different mechanism in
this case; as Ser649Leu mutation directly contributes to lower the frequency of permanent
mutant RET homodimer formation.
TOXCAT system proved its efficacy and ability to be utilized for applications in
molecular oncology. In times of targeted therapy, methods unraveling the molecular-genetic
basis of disease onset are of crucial importance. We hope that our work sheds more light into
the issue of understanding genotype-phenotype correlations of MEN2A onset and possibly
provides reasoning for self-association analysis of each newly identified RET protein
transmembrane domain mutation, as such information may suggest solutions for individual
therapy of MEN2A for specific type of causative mutations.
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Abstrakt
Práca sa zaoberá hodnotením vybraných antropometrických parametrov (22 rozmerov tváre a hlavy). Na
základe týchto údajov hodnotí najmenšie a najväčšie rastové prírastky v jednotlivých rozmeroch v období od 6
do 15 rokov u chlapcov a dievčat. Cieľom práce je tiež sledovať intersexuálne rozdiely v množstve rastu
jednotlivých štruktúr tváre. Sledovaný súbor tvorí 324 žiakov základných škôl z Bratislavy, Martina a
jeho okolia. Z výsledkov vyplýva, že výškové a hĺbkové rozmery tváre rastú postnatálne najviac, na rozdiel od
šírkových, ktoré rastú najmenej. Chlapci majú v 6. až 15. roku takmer všetky priemerné hodnoty jednotlivých
rozmerov tváre a hlavy väčšie v porovnaní s dievčatami.

Kľúčové slová: antropometria; rozmery tváre a hlavy; rastové prírastky; intersexuálne rozdiely
Úvod a formulácia cieľa
Rast ľudskej tváre predstavuje jeden z najkomplexnejších problémov v biológii,
problémov, ktoré priťahujú pozornosť anatómov a dentálnych výskumných pracovníkov [1].
Základom vývojových zmien prebiehajúcich v oblasti ľudskej tváre v priebehu jej
ontogenetického vývoja je kraniofaciálny rast, ktorý prebieha nerovnomerne. V prvých rokoch
života je rast neurokránia veľmi intenzívny, zatiaľ čo splanchnokránium, pravdepodobne
v súvislosti s prerezávaním trvalých zubov, rastie neskôr. Tento rast jednotlivých tvárových
štruktúr prebieha u jednotlivcov v rôznych obdobiach a rôznou rýchlosťou [2].
Na meranie rastu tváre je potrebné stanoviť súbory rozmerov: výška tváre (vertikálny
rozmer), šírka tváre (transverzálny rozmer) a hĺbka tváre (sagitálny rozmer). Toto sú tri roviny
rastu, kde každá rovina je kolmá na ostatné dve. Vzniká tak trojdimenzionálny systém. Ak je
hodnotám šírky, hĺbky a výšky tváre v dospelosti pridelená hodnota 100%, potom hodnoty po
narodení sú vyjadrené v percentuálnych hodnotách rozmerov tváre dospelého človeka. Pri
narodení je hodnota šírky tváre 55 - 60% hodnoty v dospelosti, výška tváre 40 - 45% a hĺbka
tváre je 30 - 35% [3]. Analyzovaním rastu tváre sa zistilo, že šírkové rozmery tváre rastú
postnatálne najmenej a najskôr je u nich ukončený rast. Súčasne platí, že výškové rozmery
rastú najviac a rast u nich končí ako posledný. Hĺbkové charakteristiky tváre zaujímajú počas
rastu stredné postavenie [2].
Tvár dieťaťa sa postnatálne postupne zväčšuje a rôzne jej proporcie sa vekom značne
menia. Nie je len miniatúrou dospelej tváre [4]. Medzi charakteristiky typické pre detskú tvár
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patria: veľké, ďaleko od seba umiestnené oči, malá čeľusť, drobný nos, plné líca s lícnymi
tukovými vankúšikmi, vysoké, klenuté, „intelektuálne“ čelo, ktoré tvorí zhruba jednu
polovicu tvárovej časti, malé nadobočné oblúky, nízky koreň nosa, malé ústa, hebká pokožka,
celkovo široké a krátke proporcie a veľmi malá brada [5]. Vekom sa široká, mierne plytká tvár
dieťaťa prehlbuje, rastie do výšky a stáva sa užšou. Medzi mužmi a ženami existuje veľký
rozdiel v rastových procesoch. Zreteľné podobnosti v tvárach, ktoré existujú medzi
pohlaviami počas skorého detstva, sa počas dospievania začínajú odlišovať [5].
Cieľom tejto práce je sledovať najväčšie a najmenšie prírastky v raste jednotlivých
rozmerov tváre a hlavy od 6. do 15. roku veku a porovnať tieto prírastky medzi chlapcami a
dievčatami.

Materiál a metódy
Súbor tvorí 324 žiakov (158 chlapcov, 166 dievčat) základných škôl z Martina, Belej –
Dulice (okres Martin) a Bratislavy vo vekovom rozpätí 6 – 15 rokov, ktorým bolo zmeraných
22 rozmerov na tvári a hlave.
Kefalometrom boli merané tieto rozmery: maximálna dĺžka hlavy (g – op), maximálna
šírka hlavy (eu – eu), najmenšia šírka čela (ft – ft), šírka tváre (zy – zy), biaurikulárka šírka (t
– t), bigoniálna šírka (go – go). Posuvným meradlom bola zmeraná fyziologická výška tváre
(tr – gn), morfologická výška tváre (se – gn), medzizrenicová vzdialenosť (pupil – pupil),
medziočnicová vzdialenosť – vnútorná (en – en), medziočnicová vzdialenosť – vonkajšia (ex
– ex), šírka nosa (al – al), šírka úst (ch – ch), fyziognomická šírka hornej tváre (se – sto),
dĺžka nosa (se – sn), dĺžka chrbta nosa (se – prn), výška nosa (prn – sn), fyziologická dĺžka
ušnice (sa – sba), fyziologická šírka ušnice (pa – pra), hĺbka hornej tváre (t – se), hĺbka dolnej
tváre (t – gn)- Všetky tieto hodnoty boli merané v mm. Pásovou mierou bol zmeraný obvod
hlavy v cm (g – op - g).
Na spracovanie nameraných údajov bol použitý program Microsoft Excel.
Intersexuálne rozdiely boli testované Kolmogorov-Smirnov testom v programe SPSS 17.0.

Vysvetlivky:
Glabella (g): bod ležiaci nad koreňom nosa na dolnej časti čela, najviac vpredu
v mediálnej rovine medzi obočím; Opisthokranion (op): bod ležiaci na okcipitálnej časti hlavy
v mediálnej rovine, najviac vzdialený od bodu glabella; Euryon (eu): bod ležiaci na strane
hlavy najviac laterálne. Stanoví sa pri meraní najväčšej šírky hlavy; Frontotemporale (ft): bod
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ležiaci na linea temporalis najviac vpredu a najbližšie k mediálnej rovine v mieste, kde sa
lineae temporales približujú k sebe; Zygion (zy): bod ležiaci na jarmovom oblúku najviac
laterálne. Zistí sa pri meraní najväčšej šírky tváre; Tragion (t): bod ležiaci na hornom okraji
tragu v malom záreze v mieste pripojenia chrupavky; Gonion (go): bod ležiaci na uhle dolnej
čeľuste najviac dole a najviac laterálne; Trichion (tr): bod ležiaci v mediálnej rovine na
vlasovej hranici; Gnathion (gn): bod ležiaci v mediálnej rovine na dolnom okraji mandibuly
najviac dole [6]; Sellion (se): bod ležiaci v najhlbšom mieste na dne nazofrontálneho uhla;
Pupil: bod ležiaci v strede zreničky [7]; Entokanthion (en): bod ležiaci vo vnútornom kútiku
oka v mieste, kde sa spája horné a dolné viečko; Ektokanthion (ex): bod ležiaci na laterálnej
strane na spojnici oboch viečok; Alare (al): bod ležiaci najviac laterálne na nosovom krídle.
Zistí sa pri meraní šírky nosa; Cheilion (ch): bod ležiaci v kútiku úst v mieste stretnutia hornej
a dolnej pery; Stomion (sto): bod ležiaci v priesečníku ústnej štrbiny pri zatvorených ústach
s mediálnou rovinou; Subnasale (sn): bod ležiaci v uhle, ktorý zviera obrys nosovej prepážky
a hornej pery; Pronasale (prn): bod ležiaci na hrote nosa najviac vpredu; Superaurale (sa): bod
ležiaci na okraji helixu najviac hore pri hlave orientovanej vo Frankfurtskej horizontále;
Subaurale (sba): bod ležiaci na spodnom okraji ušného lalôčika najviac dole; Postaurale (pa):
bod ležiaci na zadnom okraji helixu najviac vzadu [6]; Praeaurale (pra): bod ležiaci na uchu
najviac vpredu v mieste, kde sa spája helix a hlava [7].

Výsledky a diskusia
Zo všetkých meraných rozmerov zaznamenal u dievčat od 6. do 15. roku najväčší
prírastok obvod hlavy (33,6 mm), biaurikulárna šírka (15,23 mm), fyziologická výška tváre
(16,28 mm), morfologická výška tváre (15,39 mm), medziočnicová vzdialenosť vonkajšia
(14,28 mm), šírka nosa (5,72 mm), šírka úst (11,44 mm), fyziognomická šírka hornej tváre
(12,67 mm), dĺžka nosa (11,00 mm), dĺžka chrbta nosa (9,61 mm), hĺbka hornej (15,39 mm)
a hĺbka dolnej tváre (20,78 mm) (tab. 1).
U chlapcov medzi 6. a 15. rokom zaznamenala najväčší prírastok biaurikulárka šírka
(16,03 mm), bigoniálna šírka (11,44 mm), fyziologická výška tváre (25,89 mm), morfologická
výška tváre (17,98 mm), medzizrenicová vzdialenosť (11,1 mm), medziočnicová vzdialenosť
vonkajšia (16 mm), šírka nosa (6,39 mm), šírka úst (10,06 mm), hĺbka hornej (17,05 mm)
a hĺbka dolnej tváre (26,68 mm) (tab. 2).
Najmenší prírastok u dievčat zaznamenala fyziologická dĺžka ušnice (4,28 mm)
a fyziologická šírka ušnice (0,06 mm). U chlapcov zaznamenala najmenší prírastok
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maximálna dĺžka hlavy (8,46 mm), šírka tváre (8,35 mm) a fyziologická šírka ušnice (0,13
mm) (tab. 1 a 2).

Tab. 1 Priemerné hodnoty 22 rozmerov tváre a hlavy dievčat vo veku 6 a 15 rokov

Rozmery
g - op
eu – eu
ft – ft
zy – zy
t–t
go – go
tr - gn
se – gn
pupil – pupil
en – en
ex – ex
al – al
ch – ch
se – sto
se – sn
se – prn
prn – sn
sa – sba
pa – pra
t – se
t – gn
g – op - g

n
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Dievčatá – 6 rokov
(mm)
SD
173,11
137,89
97,56
111,44
119,44
97,11
160,11
96,89
47,33
27,00
79,00
27,89
39,78
58,89
42,00
34,89
16,78
56,33
32,22
106,11
118,89
522,56

4,40
7,11
6,25
5,57
5,20
4,40
7,51
6,35
4,06
2,83
5,12
2,15
3,53
6,53
5,39
5,44
1,56
5,55
2,95
4,54
5,46
11,67

m
1,47
2,37
2,08
1,86
1,73
1,47
2,50
2,12
1,35
0,94
1,71
0,72
1,18
2,18
1,80
1,81
0,52
1,85
0,98
1,51
1,82
3,89

n
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Dievčatá – 15 rokov
(mm)
SD
181,89
147,67
105,67
121,61
134,67
105,89
176,39
112,28
55,50
29,83
93,28
33,61
51,22
71,56
53,00
44,50
20,50
60,61
32,28
121,50
139,67
559,39

6,14
5,65
5,95
7,67
5,87
7,75
7,49
6,39
4,26
2,73
5,17
2,50
3,81
3,81
3,24
3,24
1,76
5,38
2,47
5,12
8,24
16,06

m
1,45
1,33
1,40
1,81
1,38
1,83
1,77
1,51
1,00
0,64
1,22
0,59
0,90
0,90
0,76
0,76
0,41
1,27
0,58
1,21
1,94
3,79

Vo vekových kategóriách 6 – 15 rokov boli takmer všetky priemerné hodnoty
jednotlivých rozmerov tváre dievčat menšie v porovnaní s chlapcami. Z toho vyplýva, že
dievčatá majú celkovo menšiu tvár na rozdiel od chlapcov [8].
Detská tvár je dvakrát tak široká v porovnaní s výškou, pretože mozog a bazikránium
sa vyvíjajú skôr oproti tvárovému kompozitu [5]. Z tohto dôvodu rastú šírkové rozmery tváre
postnatálne najmenej [3]. Výškové a hĺbkové rozmery: fyziologická výška tváre, morfologická
výška tváre, fyziognomická šírka hornej tváre, hĺbka hornej a dolnej tváre naopak rastú
postnatálne najviac (od 5. roku až do dospelosti). Preto je v dospelosti tvár vyššia a hlbšia ako
širšia [9].
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Tab. 2 Priemerné hodnoty 22 rozmerov tváre a hlavy chlapcov vo veku 6 a 15 rokov

Rozmery
g - op
eu – eu
ft – ft
zy – zy
t–t
go – go
tr - gn
se – gn
pupil – pupil
en – en
ex – ex
al – al
ch – ch
se – sto
se – sn
se – prn
prn – sn
sa – sba
pa – pra
t – se
t – gn
g – op - g

n
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Chlapci – 6 rokov
(mm)
SD
181,10
142,00
97,90
112,40
122,10
98,00
154,80
99,40
46,90
27,90
80,00
29,80
44,00
63,10
44,40
36,60
17,50
56,20
34,00
110,70
122,20
534,5

6,71
7,24
4,28
6,52
6,66
6,41
15,86
5,13
3,21
2,28
4,11
1,69
2,79
8,18
5,34
5,60
1,72
2,86
2,36
5,31
6,34
17,23

m
2,12
2,29
1,35
2,06
2,11
2,03
5,02
1,62
1,02
0,72
1,30
0,53
0,88
2,59
1,69
1,77
0,54
0,90
0,75
1,68
2,00
5,45

n
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Chlapci – 15 rokov
(mm)
SD
189,56
151,44
108,06
120,75
138,13
109,44
180,69
117,38
58,00
31,81
96,00
36,19
54,06
74,44
54,25
45,25
22,50
62,13
34,13
127,75
145,88
567,31

7,77
5,32
5,95
6,37
5,62
7,39
9,11
4,66
5,70
3,29
7,45
2,23
5,09
4,13
3,64
3,57
2,13
2,70
2,75
6,05
7,51
17,78

m
1,94
1,33
1,49
1,59
1,40
1,85
2,28
1,17
1,43
0,82
1,86
0,56
1,27
1,03
0,91
0,89
0,53
0,68
0,69
1,51
1,88
4,44

Vonkajšia medziočnicová vzdialenosť zaznamenáva počas rastu veľký prírastok, lebo
počas remodelácie laterálny pohyb laterálnej orbitálnej steny prevyšuje laterálny pohyb
mediálnej orbitálnej steny, čím dochádza k zväčšeniu horizontálneho rozmeru očnice [4].
S tým súvisí aj rastúca medzizrenicová vzdialenosť.
Mandibula malého dieťaťa je celkom malá a nevyvinutá. Je malá nielen v reálnej
veľkosti, ale aj proporčne. Vďaka remodelačným zmenám, ktoré prebiehajú postupne, sa
predlžuje a stáva sa z roka na rok nápadnejšou [5]. S tým súvisí rastúca hĺbka dolnej tváre.

Záver
Na základe zistených údajov možno povedať, že šírkové rozmery tváre a hlavy rastú
postnatálne najmenej na rozdiel od výškových, ktoré rastú spolu s hĺbkovými rozmermi
najviac. Niektoré rozmery, ako napríklad fyziologická dĺžka a fyziologická šírka ušnice,
zaznamenávajú malý alebo takmer žiadny rast. Chlapci majú oproti dievčatám vo všetkých
vekových kategóriách väčšie tváre.
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Dopamínové receptory pri speve u zebričky červenozobej
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Abstrakt
Dopamín je kľúčový neurotransmiter v mozgu. Je vyplavovaný vo väčšej miere pri speve spevavcov
a jeho receptory sú špecializovane exprimované v oblastiach kontrolujúcich spev. Preto sa objasneniu funkcie
dopamínu vo vokalizácii spevavcov venuje v dnešnej dobe veľká pozornosť. Cieľom práce bolo zistiť, či sú
dopamínové receptory späté so spevom, resp. s piesňou a jej charakteristikami. Zamerali sme sa na vokálnu
oblasť laterálna AreaX (LAreaX), ktorá je súčasťou dráhy učenia a funkciou tejto oblasti je kryštalizácia piesne
u mladých vtákov. Pomocou in situ hybridizácie sme detekovali mRNA pre rodinu D1 dopamínových receptorov
(D1A, D1B, D1D) a rodinu D2 receptorov (D2). Sledovali sme veľkosť repertoáru a niekoľko parametrov spevu
a piesne, ako napr. množstvo odspievaných piesní, čas venovaný spevu, dĺžka motívu a variabilita piesne. Zistili
sme signifikantné zvýšenie expresie receptorov v závislosti na podobnosti a sekvenčnej zhode motívov piesní.
To naznačuje, že dopamínové receptory nemajú úlohu pre kvantitu spevu, ale sú spojené s variabilitou, resp.
stereotýpiou piesne.

Kľúčové slová: vtáčí spev; vokálne oblasti; striatum, variabilita

Úvod a formulácia cieľa
Funkcia väčšiny živočíšnych komunikačných systémov je poskytovať informácie
o morfologickom a fyziologickom stave jedinca pomocou signálov (environmentálnych
zmien) druhému jedincovi [1,2]. Spev môže sprostredkovať úctyhodné množstvo informácií
týkajúcich sa sociálnych a medzidruhových odlišností jedincov. Napríklad samičke pieseň
samčeka vlastného druhu môže signalizovať nielen samotnú fyzickú prítomnosť jedinca, ale
charakterizuje aj jeho individuálnu identitu, miesto narodenia, kde sa nachádza v čase
vokalizácie, hranice jeho teritória, navyše jeho ochotu na párenie, jeho fyziologický stav a
pohlavnú zdatnosť- fitness [3].
Predstavitelia radu spevavcov (Passeriformes) sa učia spievať. A práve tento fenomén
ich odlišuje od príslušníkov ostatných radov a robí ich zaujímavými pre neurobiologický
výskum. Väčšina neurobiologických štúdií bola sústredená len na obmedzený počet
zdomácnelých, resp. čiastočne zdomácnelých druhov: zebričku červenozobú (Taeniopygia
guttata), pestúnku japonskú (Lonchura domestica), strnádlika jazvecovitého (Zonotrichia
leukophris) a kanárika divého (Serinus canaria)[4].
Neurologickú koordináciu spievania u spevavcov, ktorí sa potrebujú svoju pieseň
naučiť, riadi špecifický vokálny systém, sieť vzájomne prepojených oblastí v prednom,
strednom a zadnom mozgu. Tento systém u nespevavcov, ktorí sa neučia svoju pieseň, je
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prítomný len v redukovanej forme [5]. Vokálny systém pozostáva z dvoch dráh
kontrolujúcich produkciu piesne: prednej dráhy, ktorá riadi učenie spevu, a zadnej motorickej
dráhy dôležitej pre motorickú kontrolu vtáčieho spevu. Aj keď mnohé oblasti mozgu sú
inervované dopamínergickými vláknami, najväčšiu časť dopaminergických inputov zo
stredného mozgu u vtákov a u stavovcov prijíma striatum [6,7]. U spevavcov vokálna oblasť
Area X v striate získava v porovnaní s okolitými časťami striata a telencephalu ešte
markantnejší podiel dopamínegickej inervácie [8].
Pri

neurotransmisii

sa

dopamín

vylučuje

z pre-synaptickej

membrány

dopamínergických neurónov do synaptickej štrbiny. Vlastnú funkciu splní pomocou väzby na
špecifické receptory [9]. Doteraz bolo izolovaných niekoľko typov dopamínových receptorov
a na základe biochemických a farmakologických vlastností boli zaradené do dvoch rodín, D1
a D2. U vtákov patria do D1 rodiny podľa spoločných znakov D1A, D1B a špecifický vtáčí
D1D receptor, do D2 rodiny patria D2, D3 a D4 [10].
Expresia jednotlivých dopamínových receptorov v prednom mozgu zebričky
červenozobej prebieha podľa unikátneho vzoru. D1A, D1B a D2 sú veľmi intenzívne
exprimované v striate, pričom vokálna oblasť laterálna Area X (LAreaX) obsahuje ešte väčšie
množstvo týchto receptorov. Naopak D1D a D3 receptory sa nachádzajú vo vyšších
koncentráciách najmä v rôznych častiach pália a D4 receptory sa nachádzajú v prednom
mozgu vo veľmi malej miere [10].
Cieľom tejto práce bolo detekovať mRNA pre jednotlivé dopamínové receptory
v oblasti LAreaX a v striate a zistiť, či úroveň ich špecializovanej expresie súvisí so spevom
a jeho parametrami.

Materiál a metódy
Experimentálne zvieratá: V experimente sme použili 12 (n=6 spievajúci, n=6 tichí)
dospelých samcov zebričky červenozobej (Taeniopygia gutatta) s hmotnosťou 220 ± 10g z
experimentálneho rozmnožovacieho chovu Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV.
Všetky manipulácie so zvieratami boli schválené Štátnou veterinárnou správou.
Správanie: Zvieratá boli chované v skupinových klietkach rozmerov 45 x 55x 41cm
(šírka x hĺbka x výška). Potravu a vodu mali k dispozícii ad libitum. Svetelný režim bol 14:10.
Potom boli zvieratá premiestnené do zvukotesných boxov, kde mali taký istý svetelný režim.
Na tretí deň bol po zasvietení svetla zaznamenávaný ich spev pomocou softvéru Sound
Analysis Pro. Samci, ktorí spievali, boli usmrtení dekapitáciou 1h po zaspievaní prvej piesne.
Samci, ktorí nespievali, boli dekapitovaní 1h po rozsvietení a slúžili ako tichá kontrola.
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Mozog bol rýchlo vybraný, ponorený v plastovom kontajneri do mraziacej zmesi OCT
Compound a rýchlo zmrazený v zmesi alkoholu a suchého ľadu. Zmrazený mozog sme
skladovali pri -20 °C.
Spracovanie tkaniva: Ľavú hemisféru zmrazeného mozgu sme krájali pomocou
cryocutu. Sagitálne rezy hrubé 10nm sme uložili na sterilné silanizované sklíčka. Sklíčka s
rezmi sme skladovali v hlbokomraziacom boxe pri teplote -72°C.
Metóda: Na detekciu mRNA dopamínových D1A, D1B, D1D a D2 receptorov sme
použili rádioaktívnu in situ hybridizáciu, po ktorej boli rezy na sklíčkach priložené k filmu
citlivému na použitý rádioizotop a po expozícii boli filmy vyvolané a nasnímané [11].
Kvantifikácia a štatistické vyhodnotenie: Úroveň expresie mRNA dopamínových
receptorov sme kvantifikovali pomocou softwaru ImageJ. Merali sme priemernú intenzitu
v LAreaX, v okolitom striate a od týchto sme odčítali namerané pozadie na filme.
V naspievaných piesňach sme merali pomocou softvéru Sound Analysis Pro a rátali
počet piesní, čas strávený spievaním, dĺžku motívu, počet slabík a elementov v repertoári,
a parametre variability – skóre podobnosť, priemernú presnosť a sekvenčnú zhodu.
Variabilitu sme pritom porovnávali vždy medzi dvoma motívmi v 10 náhodne vybraných
dvojiciach.
Na štatistickú analýzu sme používali lineárnu regresiu a t-test v programe SigmaPlot
11. Sledovali sme pritom závislosť expresie mRNA jednotlivých dopamínových receptorov
v LAreaX, striate, a pomer expresií v LAreaX/striatum vyjadrujúci špecializáciu expresie vo
vokálnej oblasti v porovnaní s okolitou oblasťou.

Výsledky a diskusia
Najprv sme chceli zistiť, či sledované dopamínové receptory súvisia s tým, či vtáci
tesne pred dekapitáciou spievali alebo nespievali. Experiment nepotvrdil žiadny signifikantný
rozdiel v expresii mRNA dopamínových receptorov medzi spievajúcimi a tichými vtákmi ani
v LAreaX ani v striate. Takisto sme nezistili ani súvislosť medzi množstvom odspievaných
piesní alebo času strávenom spevom s expresiou dopamínových receptorov.
Ďalej sme sledovali veľkosť repertoáru vyjadrenú počtom slabík a elementov a dĺžku
motívu. Zistili sme, že ani tieto charakteristiky nie sú asociované so špecializovanou
expresiou v LAreaX alebo v striate.
V neposlednom rade sme sledovali parametre charakterizujúce mieru variability, resp.
stereotýpie piesne. Zistili sme, že expresia D1A receptorov vo vokálnej oblasti LAreaX
pozitívne korelovala so sekvenčnou zhodou (Obr. 1). V striate sme podľa očakávania
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nezaznamenali súvislosť medzi expresiou a sekvenčnou zhodou. Pomer expresií v LAreaX
a striate pre D1A receptory však ukázal negatívnu signifikantnú koreláciu (p<0,05; r=0,797).
Ďalej sme zistili, že expresia D1A receptorov korelovala pozitívne aj s podobnosťou motívov
v LAreaX (Obr. 2), ale nie v striate. Pomer bol takisto signifikantný (negatívna korelácia,
p<0,05; r=0,845). Negatívnu koreláciu ukázal tiež pomer expresií D2 receptorov v LAreaX
a striate vzhľadom na podobnosť motívov (p<0,01; r=0,925). Skóre a priemerná presnosť
nesúviseli s expresiou dopamínových receptorov.
80
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Obr.1. Expresia mRNA D1A, D1B, D1D a D2 dopamínových receptorov v LAreaX v súvislosti so sekvenčnou
zhodou motívov piesní. n=6; *p<0,05; r pre D1A je 0,801.
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Obr.2. Expresia mRNA D1A, D1B, D1D a D2 mRNA dopamínových receptorov v LAreaX v súvislosti
s podobnosťou piesní (vyjadrená v percentách). n=6; *p<0,05; r pre D1A je 0,887.
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Fakty, že dopamín je vyplavovaný vo vyššej miere počas spevu v porovnaní
s obdobím ticha [12], dopamínergické bunky v strednom mozgu vykazujú aktivitu pri speve
[13] a špecializovaná expresia dopamínových receptorov vo vokálnych oblastiach mozgu [10]
naznačujú, že dopamínergický systém hrá úlohu pri speve u spevavcov. Naše výsledky
ukázali, že tieto receptory v oblasti, kde ich je najviac, v LAreaX, nesúvisia s faktom, že vták
spieva alebo koľko spieva. Takisto veľkosť repertoáru nekorelovala s expresiou. Avšak
z našich výsledkov vyplýva, že expresia najmä D1A receptorov je spojená s variabilitou
piesne u zebričky. Nakoľko zebrička má relatívne stereotypnú pieseň, budúce experimenty by
mali patriť preskúmaniu tohoto aspektu u iných druhov spevavcov s variabilnejšou piesňou
a zovšeobecneniu tohoto výsledku aj pre ostatné spevavce. Takisto úloha iných typov
receptorov môže byť odhalená sledovaním expresie v ostatných, najmä motorických
vokálnych oblastiach mozgu.

Záver
Naše výsledky naznačujú, že dopamínové receptory zohrávajú úlohu vo variabilite
piesne. Vplyv dopamínových receptorov na kvantitu spevu a na veľkosť repertoára sme
u zebričky červenozobej nedokázali. Pieseň zebričky síce obsahuje viac slabík a elementov,
ale vták si osvojí len jednu pieseň počas života. Či sa nájde súvislosť s expresiou
dopamínových receptorov u tých druhov, ktoré sa učia nové slabiky aj v dospelosti a zväčšujú
repertoár piesní, to je ešte nejasné.
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Cielená mutagenéza jadrového genómu Chlamydomonas reinhardtii
Erik Birčák
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; skalarmvp@gmail.com

Abstrakt
Miera cielenej mutagenézy v jadrovom genóme jednobunkovej riasy Chlamydomonas reinhardtii je
pomerne nízka a to z dôvodu preferovania spájania nehomologických koncov (NHEJ) pred homologickou
rekombináciou (HR). Táto práca má za úlohu sledovať mieru cielenej mutagenézy v C. reinhardtii pomocou
„knock-outu“ génu ARG7-8 umelo vytvoreným konštruktom nesúcim gén rezistencie na hygromycín, ktorý je
sfúzovaný s pôvodným ARG7-8 génom.

Kľúčové slová: Chlamydomonas, Homologická rekombinácia, Cielená mutagenéza

Úvod a formulácia cieľa
Jedným z problémov pri samotnej cielenej mutagenéze jadrového genómu
jednobunkovej zelenej riasy Chlamydomonas reinhardtii je miera jej homologickej
rekombinácie (HR), procesu genetickej výmeny medzi dvoma homologickými úsekmi DNA.
HR je dôležitá pri oprave DNA, zúčastňuje sa prestavieb genetického materiálu či pomáha k
všeobecnému zachovaniu genómovej integrity v bunke. V C. reinhardtii je však pri týchto
procesoch prednostne uplatňovaný proces spájania nehomologických koncov (NHEJ), čo je v
kontraste s inými mikroorganizmami ako napríklad kvasinkou Saccharomyces cerevisiae,
ktorá používa HR ako hlavný mechanizmus opravy dvojvláknových zlomov, čo značne
uľahčuje tvorbu účinných kaziet určených k disrupcii génov [1,2,3,4,5].
Pomer HR k NHEJ pri cielenej mutagenéze pritom nezávisí len od organizmu v
ktorom tieto procesy prebiehajú ale aj od dĺžky homologickej sekvencie, množstva vnášanej
DNA či od samotného génu ktorý vnášame [6, 7].
Našim cieľom je disrupcia génu ARG7-8 v C. reinhardtii za účelom analýzy miery
úspešnej mutagenézy pomocou HR. Všeobecná stratégia pre „knock-out“ génov u
Chlamydomonas bola pritom popísaná už v roku 2004 no do dnešného dňa sa nepodarilo
vytvoriť žiaden vysoko účinný systém ktorý by ju aplikoval. Táto stratégia pozostáva v
skratke z niekoľkých krokov. 5´ časť génu, ktorý chceme študovať, začínajúca intrónovou
sekvenciou (pričom ideálne je, pokiaľ začína prvým intrónom), je sfúzovaná so selekčným
markerom bez promótora pomocou metódy overlap PCR. Fúzia je prevedená tak, aby sa
marker nachádzal v čítacom rámci hneď za posledným intrónom nami analyzovaného génu.
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Vytvorený PCR fragment je následne naklonovaný do tzv. „Knock-out“ plazmidu, ktorý je
použitý na transformáciu riasy Chlamydomonas. Integrácia do genómu má prebehnúť
pomocou metódy homologickej rekombinácie [8].
Knock-out génu ARG7-8 je uskutočnený za pomoci HygR génu bez promótora. Tento
gén bol izolovaný z baktérie Streptomyces hygroscopicus a prispôsobený na použitie v C.
Reinhardtii pridaním úvodnej a terminačnej sekvencie práve z tejto riasy. Tento gén
zabezpečuje rezistenciu na antibiotikum Hygromycín, čo pomôže v neskoršej selekcii
transformantov [9]. Cieľový fragment tvorený pomocou metódy Overlap PCR sa pritom tvorí
v troch krokoch. V prvom kroku sa naamplifikuje z plazmidu pUC-ARG7-8 765bp dlhý
fragment (očakávaná veľkosť, fragment nie je sekvenovaný). Homologický región použitý z
ARG7-8 má dĺžku 735bp a začína intrónom 2 a končí intrónom 3 spomínaného génu.
Vzniknutý fragment je potom pracovne pomenovaný Fragment 1. Následne sa amplifikujú z
plazmidov pHyg3 respektíve pHyg4 1451 a 1309bp dlhé fragmenty (opäť sa jedná o
očakávanú veľkosť, keďže fragmenty nie sú sekvenované) pracovne pomenované Fragment 2
a Fragment 3. Nakoniec spojením Fragmentu 1 a Fragmentu 2, respektíve Fragmentu 1 a
Fragmentu 3 metódou Overlap PCR vznikne cieľový fragment o dĺžke 2175 respektíve
2033bp.

Materiál a metódy
1. Izolácia plazmidovej DNA z Escherichia coli pomocou kitu Nucleobond AX (MachereyNagel)
2. Amplifikácia fragmentu 1 z plazmidu pUC-ARG7-8
3. Elektroforéza v 1 % agarózovom géli
4. Izolácia DNA z gélu pomocou kitu GeneJET Gel Extraction Kit (Fermentas)
5. Amplifikácia fragmentu 2 a 3 z plazmidov pHyg3 a pHyg4
6. Elektroforéza v 1 % agarózovom géli
7. Izolácia DNA z gélu pomocou kitu GeneJET Gel Extraction Kit (Fermentas)

Výsledky a diskusia
Pri polymerázových reťazových reakciách sme použili odporúčaný protokol pre KOD
polymerázu, ktorý sa však ukázal ako nevyhovujúci, vzhľadom na to že sa nevytvárali
fragmenty požadovanej dĺžky. Preto boli fragmenty 1, 2 a 3 amplifikované pomocou
upraveného

protokolu

využívajúceho

2-krokovú

PCR

s

vyššími

teplotami
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anelácie/polymerizácie, vzhľadom k zvýšenému obsahu GC párov v genóme C. reinhardtii.
Požadované fragmenty, ktoré boli následne vyrezávané (Obr. 1, Obr.2) sme purifikovali a
použili na následné zostavenie finálneho konštruktu.

Obr. 1 Gél s Fragmentom 1 – 1. λ (EcoRI, HindIII); 2,3,4. pUC-ARG7-8 s teplotami polymerizácie 79.5°C (2),
80.4°C (3) a 82.4°C (4). Červená elipsa v dráhe 4 zachytáva požadovaný band (Fragment 1).

Obr. 2 Gél s Fragmentmi 2 a 3 – 1. λ (EcoRI, HindIII); 2. pHyg3 s teplotou polymerizácie 78°C, 3. pHyg4 s
teplotou polymerizácie 78°C. Červené elipsy v dráhach 2 a 3 zachytávajú požadované bandy (Fragmenty 2 a 3).
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Konštrukcia cieľového fragmentu sa ukázala problematickejšia ako sa predpokladalo a
doteraz sa nepodarilo získať uspokojujúci výsledok, ktorý by mohol byť použitý na následnú
transformáciu do C. reinhardtii.

Záver
Podarilo sa nám skonštruovať všetky dielčie fragmenty potrebné pre zostavenie
finálneho konštruktu ako aj optimalizovať metódy ich amplifikácie, čím sme získali ich
požadované koncentrácie. Zatiaľ sa nám však nepodarilo skonštruovať finálny fragment
potrebný na transformáciu do riasy C. reinhardtii, preto budú potrebné ďalšie optimalizácie
postupu v tomto kroku.
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Epidemiologická typizácia klinických izolátov Acinetobacter baumannii
metódou ERIC-PCR
Monika Bohácsová, Eva Sodomová, Dana Michálková-Papajová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
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Abstrakt
Zástupcovia rodu Acinetobacter sú Gram-negatívne, striktne aeróbne, nefermentujúce, nepohyblivé kokobacily. Sú to ubikvitné baktérie, vyskytujú sa bežne v prírode a môžu perzistovať aj v nemocničnom prostredí.
Rod Acinetobacter zahŕňa niekoľko klinicky významných druhov, pričom najvýznamnejším je druh Acinetobacter baumannii. Nozokomiálne infekcie spôsobené Acinetobacter baumannii sa objavujú sporadicky, alebo ako
nemocničné epidémie. Metódy epidemiologickej typizácie umožňujú odhaliť zdroj a spôsoby šírenia nozokomiálnych kmeňov. Medzi takéto metódy patrí aj ERIC-PCR, ktorá bola využitá na typizáciu 60 multirezistentných klinických izolátov Acinetobacter baumannii pochádzajúcich z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov. V testovanom súbore bolo zistených 8 rôznych profilov, pričom
7 z nich sa vyskytovalo súčasne u viacerých izolátov. Na základe získaných výsledkov sa dá predpokladať, že sa
jedná o nozokomiálne kmene rozšírené v uvedenom nemocničnom zariadení.

Kľúčové slová: Acinetobacter baumannii; epidemiologická typizácia; ERIC-PCR; nozokomiálne kmene

Úvod a formulácia cieľa
Zástupcovia rodu Acinetobacter sú voľne žijúce saprofytické baktérie [1]. Sú to krátke
Gram-negatívne tyčinky až kokobacily, zriedkavo dlhšie tyčinky až vlákna [2, 3]. Sú striktne
aeróbne, nefermentujúce, nepohyblivé [4]. Acinetobacter sp. sú všadeprítomné organizmy,
vyskytujú sa nielen v prírode, ale veľmi často aj v nemocničnom prostredí. Prežívajú ako komenzály človeka a zvierat na pokožke, v hrtane, niekedy v tráviacom trakte [5, 6]. Často osídľujú pokožku a tráviaci trakt pacientov hospitalizovaných v nemocničných zariadeniach, ale aj
nemocničného personálu. Výskum v nemocniciach dokázal výskyt acinetobakterov vo ventilátoroch, na katétroch, chirurgických prístrojoch a rôznych medicínskych zariadeniach [4, 5, 7].
Acinetobacter sp. boli identifikované ako pôvodcovia rôznych typov najmä nozokomiálnych infekcií. Spôsobujú pneumónie, septikémie, endokarditídy, meningitídy, infekcie
urinárneho traktu, infekcie rán a popálenín [8, 9]. Nozokomiálne infekcie vyvolané Acinetobacter sp. sa v nemocniciach objavujú sporadicky, alebo vo forme epidémií. Nozokomiálne
kmene sú často mnohonásobne rezistentné proti antiinfekčným látkam a sú schopné dlhodobo
perzistovať v nemocničnom prostredí [6].
Epidemiológia a klinický význam Acinetobacter sp. nemôžu byť pochopené bez použitia metód epidemiologickej typizácie baktérií, medzi ktoré patrí aj molekulárno-biologická
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metóda ERIC-PCR (Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus PCR). Je založená na
amplifikácii medzerníkových oblastí medzi intergénovými repetíciami [10]. Metóda je rýchla,
dostupná a vyznačuje sa dostatočnou diskriminačnou silou pre dôkaz lokálnych epidémií [11].
Prezentovaná práca je zameraná na štúdium epidemiológie najvýznamnejšieho nozokomiálneho patogéna z rodu Acinetobacter – Acinetobacter baumannii, ktorý je častým pôvodcom infekcií popálenín. Cieľom práce bolo s využitím metódy ERIC-PCR zistiť, či existuje epidemiologická súvislosť medzi klinickými izolátmi získanými z infekcií popálenín od
pacientov Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice BratislavaRužinov.

Materiál a metódy
Do štúdie bolo zahrnutých 60 klinických izolátov Acinetobacter baumannii (označené
A1 až A60), ktoré boli izolované z infekcií popálenín na Klinike popálenín a rekonštrukčnej
chirurgie Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov a selektované ako mnohonásobne rezistentné Acinetobacter sp. Druhovo boli identifikované na úrovni genotypu pomocou metódy
ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) PCR [12, 13]. Boli kultivované v
tekutom médiu Mueller-Hinton Broth (Biomark Laboratories, India) s ampicilínom (100
µg/ml), alebo na pevnom médiu Mueller-Hinton Agar (Biomark Laboratories, India) s
ampicilínom (100 µg/ml). Na dlhodobé uchovávanie klinických izolátov pri teplote -80°C
bolo použité Skim-Milk Medium (Merck, Nemecko).
Epidemiologická typizácia klinických izolátov bola uskutočnená pomocou molekulárno-biologickej metódy ERIC-PCR [14]. Bunkové lyzáty analyzovaných izolátov baktérií boli
použité na amplifikáciu špecifických úsekov DNA polymerázovou reťazovou reakciou (PCR)
s využitím primeru ERIC2 [5’-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGCG-3’] (Invitrogen, USA).
Veľkosť amplifikovaných produktov reakcie PCR bola stanovená po elektroforetickom delení
v 1% agarózovom géli a získané profily boli porovnávané vizuálne.

Výsledky a diskusia
V súbore 60 testovaných klinických izolátov Acinetobacter baumannii bolo typizačnou
metódou ERIC-PCR zistených 8 rôznych profilov (Obr. 1). Najčastejšie bol zastúpený profil
ERIC-A2, ktorý bol zistený u 21 izolátov, čo predstavuje 35,0% všetkých testovaných klinických izolátov. Druhý najčastejšie sa vyskytujúci bol profil ERIC-D zistený u 10 izolátov
(16,7%). Profil ERIC-B3 bol zistený u 8 izolátov (13,3%), ERIC-B2 u 7 izolátov (11,7%).
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Profily ERIC-B4 a ERIC-A1 boli rovnako zistené u 5 izolátov (8,3%). Profil ERIC-C bol
zistený u 3 izolátov (5,0%) a profil ERIC-E len u jedného izolátu (1,7%) (Tab. 1, Obr. 2).

Obr. 1 Elektroforetogram zabrazujúci profily testovaných klinických izolátov Acinetobacter baumannii určené
metódou ERIC-PCR [14]: 1 – 100 bp DNA Ladder Plus GeneRulerTM (MBI Fermentas, Kanada);
2 – profil ERIC-A1; 3 – profil ERIC-A2; 4 – profil ERIC-B3; 5 – profil ERIC-B2; 6 – profil ERIC-B4;
7 – profil ERIC-D; 8 – profil ERIC-C; 9 – profil ERIC-E

Tab. 1 Výskyt jednotlivých profilov určených metódou ERIC-PCR [14] u testovaných klinických
izolátov Acinetobacter baumannii pochádzajúcich z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov
Profil ERIC-PCR

Klinické izoláty Acinetobacter baumannii

ERIC-A1

A1, A2, A49, A50, A51

ERIC-A2

A8, A9, A10, A11, A12, A13, A16, A17, A18, A19, A20,
A26, A28, A32, A33, A34, A36, A38, A39, A42, A57

ERIC-B2

A27, A35, A53, A54, A58, A59, A60

ERIC-B3

A3, A4, A5, A6, A7, A31, A37, A52

ERIC-B4

A21, A22, A23, A47, A48

ERIC-C

A15, A24, A55

ERIC-D

A14, A25, A29, A30, A40, A41, A43, A44, A45, A46

ERIC-E

A56
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ERIC-A1

16,7%

1,7%

8,3%
35,0%

ERIC-A2
ERIC-B2

5,0%

ERIC-B3
ERIC-B4

8,3%

ERIC-C
ERIC-D

13,3%

11,7%

ERIC-E

Obr. 2 Zastúpenie klinických izolátov Acinetobacter baumannii pochádzajúcich z Kliniky popálenín
a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov zaradených do jednotlivých
profilov určených metódou ERIC-PCR [14]

Po odhalení významu Acinetobacter baumannii ako pôvodcu nozokomiálnych ochorení vzrástla dôležitosť otázok týkajúcich sa rozmanitosti, zdrojov a spôsobov šírenia týchto
baktérií. V nemocniciach sa šíria rôzne kmene acinetobakterov, pričom alarmujúci je najmä
výskyt multirezistentných nozokomiálnych kmeňov izolovaných nezávisle od väčšieho počtu
pacientov [10]. Testované klinické izoláty boli získané z infekcií popálenín od 60 rôznych pacientov jedného nemocničného oddelenia. Výsledky epidemiologickej typizácie týchto izolátov odhalili, že sa na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice
Bratislava-Ružinov vyskytujú viaceré epidemiologicky významné klony Acinetobacter baumannii, ktoré sa šíria a predstavujú riziko vzniku infekcie u hospitalizovaných pacientov. Najbežnejšou cestou prenosu acinetobakterov sú ruky zdravotníckeho personálu kontaminované
pri ošetrovaní infikovaných pacientov [15].

Záver
V testovanom súbore 60 multirezistentných klinických izolátov Acinetobacter baumannii bolo typizačnou metódou ERIC-PCR zistených 8 rôznych profilov, pričom 7 z nich sa
vyskytovalo súčasne u viacerých izolátov. Na základe získaných výsledkov sa dá predpokladať, že sa jedná o nozokomiálne kmene rozšírené na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov.
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Vplyv prenatálnej aplikácie kyseliny valproovej na sociálne správanie
mláďat laboratórneho potkana
Veronika Borbélyová, Lucia Olexová, Tomáš Senko, Lucia Kršková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; borbelyova.veronika@azet.sk

Abstrakt
Jedným z animálnych modelov autizmu sú aj tzv. VPA potkany, zvieratá, ktoré sú v prenatálnom období
vystavené účinkom kyseliny valproovej. Cieľom našej práce bol výskum sociálneho správania takto
ovplyvnených mláďat. Na výskum sociálneho správania sme využili deskriptívnu metódu priameho pozorovania
mláďat v prostredí domácej klietky. Testovanú skupinu predstavovali tri kontrolné (K) a tri VPA vrhy (ktoré boli
na 12,5-tý deň prenatálneho vývinu ovplyvnené valproátom sodným), pričom pod každou matkou bolo
ponechaných po osem mláďat. Počas 30 min. sme od narodenia do odstavu registrovali uvedené formy
sociálneho správania: počet mláďat pod matkou, preliezanie mláďat v hniezde, interakciu mláďat s matkou,
čistenie mláďat navzájom, súťaženie, hru a agresivitu. Zistili sme, že po kvantitatívnej stránke neexistovali v
nami sledovaných formách sociálneho správania medzi K a VPA skupinami mláďat štatisticky preukazne
rozdiely. Podarilo sa nám však zistiť, že v porovnaní s K sa u VPA zvierat objavilo skôr hravé správanie a
naopak neskôr agresívne správanie.

Kľúčové slová: autizmus; sociálne správanie; VPA potkany

Úvod a formulácia cieľa
Autizmus patrí medzi pervazívne vývinové poruchy a prejavuje sa už od raného
detstva. Po behaviorálnej stránke je sprevádzaný výskytom tzv. triády poškodení, ktorá je
reprezentovaná narušenou sociálnou interakciou, spoločenskou komunikáciou a poruchou
predstavivosti. K tomu sa pridržujú stereotypne sa opakujúce činnosti a aktivity [1].
Sociálne problémy asociované s autizmom môžeme rozdeliť do troch kategórií. Ide o
sociálne vyhýbanie, sociálnu nevšímavosť a sociálnu rozpačitosť [2].
Hoci je autizmus syndróm, ktorý priťahuje pozornosť množstva odborníkov
z mnohých vedných disciplín, je jeho presná etiológia doposiaľ neznáma. Jedným z dôvodov
je aj skutočnosť, že výskum na humánnej úrovni naráža na výrazné etické problémy. Dodnes
však neexistuje ani univerzálny animálny model, ktorý by spájal rôzne aspekty autizmu do
jediného celku [3].
Doteraz používané animálne modely môžeme rozdeliť do viacerých skupín, a to podľa
pôvodu, akými boli neurobehaviorálne zmeny spájané s autizmom navodené. Jednou z nich sú
aj animálne modely na báze aplikácie chemických látok, do ktorej patria aj tzv. VPA potkany
- potkany prenatálne vystavené účinku kyseliny valproovej [4]. Mozog týchto zvierat vykazuje
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zmeny podobné zmenám vyskytujúcim sa u autistickej populácie, s čím je spájaný aj výskyt
behaviorálnych prejavov pripomínajúcich autistické spektrum [5]. VPA potkany sa vyznačujú
nielen zníženou exploračnou aktivitou, motorickou hyperaktivitou, repetetívnym správaním,
zvýšenou anxietou, ale aj zmenami v repertoári sociálneho správania [5, 6, 7].
Na základe vyššie uvedených predpokladov sme si za cieľ nášho výskumu stanovili
zistiť, ako ovplyvní prenatálna aplikácia kyseliny valproovej sociálne správanie mláďat
potkana laboratórneho (Rattus norvegicus) v období do ich odstavu.

Materiál a metódy
Zvieratá
Rodičovskú generáciu predstavovalo 6 samíc a 2 samce kmeňa Wistar, ktoré
pochádzali z chovnej stanice Dobrá Voda, Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie
laboratórnych zvierat SAV. Po povinnej 7 dňovej karanténe boli samice - matky rozdelené na
základe výsledkov testu otvoreného poľa do dvoch z hľadiska excitability vyrovnaných skupín
- kontrolnej (K: n=3) a tzv. valproovej (VPA: n=3), a následne pripustené v pomere 3 samice :
1 samec. Fázu ovulačného cyklu, ako aj graviditu sme u samíc určili prostredníctvom
vaginálnych výterov za využitia svetelného mikroskopu, podľa metódy Gleich a Frohberg [8]
modifikovanej podľa Marcondes a kol. [9]. VPA samiciam sme na 12,5-tý deň gravidity
intraperitoneálne aplikovali valproát sodný (Sigma, USA; rozpustený vo fyziologickom
roztoku, pH = 7,3, c = 250 mg/ml) v množstve 600 mg/kg živej hmotnosti [5, 10, 11].
K samiciam sme na 12,5-tý deň aplikovali rovnaké množstvo fyziologického roztoku.
Po pôrode sme pod samicami (K: n=3; VPA: n=3) ponechali až do odstavu (21. deň)
po 8 mláďat (4 samce : 4 samice).
Chovné podmienky
Zvieratá boli chované 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 2-3 jedince v jednej
klietke. Samice s mláďatami boli chované v rovnakých klietkach, každá samica s vrhom
osobitne. V miestnosti bol zabezpečený regulovaný svetelný režim svetlo:tma 12:12 so
začiatkom svetelnej fázy o 6:00 hod., priemerná teplota 21 ± 2°C a relatívna vlhkosť 55 ± 5
%. Vodu a potravu (štandardná kŕmna zmes DOS 2b, Dobrá Voda) mali zvieratá k dispozícii
ad libitum.
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Metodika
V období od 10. do 21. dňa (odstavu) veku mláďat sme pomocou deskriptívnej metódy
priameho pozorovania sledovali sociálne správanie jednotlivých vrhov mláďat v prostredí
domácej klietky. 30 minútové pozorovanie každého vrhu prebiehalo denne, v čase od 8:00 do
12:00 hodiny. Do vopred pripravených protokolov sme zaznamenávali nasledujúce prejavy
sociálneho správania mláďat: počet mláďat pod matkou (%), preliezanie mláďat v hniezde
(výskyt v danej minúte), interakciu mláďat s matkou (frekvencia), čistenie mláďat navzájom
(frekvencia), súťaženie (výskyt v danej minúte), hru (výskyt v danej minúte) a agresivitu
(výskyt v danej minúte).
Rozdiely medzi K a VPA skupinou sme zisťovali za využitia t - testu programu
Statgraphic.
Výskum bol schválený etickou komisiou PRIF UK v Bratislave.

Výsledky a diskusia
Z nami získaných výsledkov (tab. 1) vyplýva, že medzi K a VPA skupinou mláďat
neexistovali do odstavu štatisticky preukazné kvantitatívne rozdiely v sledovaných formách
sociálneho správania.
Tab. 1 Sociálne správanie kontrolnej (K) a kyselinou valproovou ovplyvnenej (VPA) skupiny mláďat potkana v
prostredí domácej klietky
sledovaná forma
sociálneho správania
mláďatá mimo matku
(%)
vzájomné preliezanie
(počet časových - minútových intervalov, v
ktorých sa daná aktivita vyskytovala)
súťaženie
(počet časových - minútových intervalov, v
ktorých sa daná aktivita vyskytovala)
hra
(počet časových - minútových intervalov, v
ktorých sa daná aktivita vyskytovala)
agresivita
(počet časových - minútových intervalov, v
ktorých sa daná aktivita vyskytovala)
interakcia mláďat s matkou
(frekvencia)
vzájomné čistenie mláďat
(frekvencia)

K (n=3)

VPA (n=3)

signifikantnosť rozdielov
medzi K a VPA skupinou

7,2 ± 2,1

9,6 ± 0,5

NS

0,6 ± 0,1

0,6 ± 0,1

NS

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

NS

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

NS

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

NS

0,2 ± 0,1

0,2 ± 0,1

NS

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

NS

Hodnoty sú udávané ako priemer za 12 dní ± S.E.M.
NS označuje nesignifikantné rozdiely medzi testovanými skupinami.
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Na rozdiel od našich zistení pozorovali Schneider a Przewłocki [5] v období puberty a
dospelosti u VPA zvierat zmeny v repertoári sociálneho správania. V období puberty sa u
VPA jedincov objavila znížená frekvencia "pritláčania" - aktivity spojenej so sociálnou hrou a
v období dospelosti vykazovali tieto zvieratá vyššiu latenciu k sociálnemu správaniu.
V porovnaní s K (u ktorej sa hravé správanie objavilo po prvý krát na 18. deň) sa u
VPA skupiny mláďat hravé správanie objavilo skôr, už na 16. deň (obr. 1). Naopak prejavy
agresívneho správania sa u VPA zvierat objavili v porovnaní s K (u ktorej boli pozorované na
14. deň) neskôr, až na 17. deň (obr. 2). Výskyt hravého správania mal s pribúdajúcim vekom
stúpajúcu tendenciu aj u kontrolných (K) aj u kyselinou valproovou ovplyvnených (VPA)
mláďat (obr. 1). U kontrolných (K) aj u kyselinou valproovou ovplyvnených (VPA) mláďat
mal výskyt agresívneho správania s pribúdajúcim vekom stúpajúcu tendenciu (obr. 2).
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Obr. 1 Hravé správanie kontrolných (K: n=3) a kyselinou valproovou ovplyvnených (VPA: n=3) vrhov mláďat.
Hodnoty sú udávané ako priemerný počet časových intervalov, v ktorých bola sledovaná forma správania
pozorovaná ± S.E.M.
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Obr. 2 Agresívne správanie kontrolných (K: n=3) a kyselinou valproovou ovplyvnených (VPA: n=3) vrhov
mláďat. Hodnoty sú udávané ako priemerný počet časových intervalov, v ktorých bola sledovaná forma správania
pozorovaná ± S.E.M.
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Podľa Fraňkovej [12] sa hravé správanie u potkaních mláďat štandardne objavuje v
období medzi 18. – 21. dňom, čo sa potvrdilo aj v prípade našich K mláďat. Z našich
výsledkov však vyplýva, že prenatálna aplikácia kyseliny valproovej urýchľuje nástup hravého
správania. Uvedené zistenie ale vyžaduje ďalšiu, detailnejšiu analýzu.
Agresívne správanie by sa malo u potkaních mláďat objavovať v čase nástupu hravého
správania [13, 14, 15]. V našich pozorovaniach sme však paradoxne zaznamenali jeho skorší
nástup u K mláďat, pričom u VPA jedincov sa objavilo na 17. deň. S údajmi o vplyve
aplikácie kyseliny valproovej na agresivitu sme sa žiaľ v nami dostupnej literatúre nestretli.

Záver
Napriek tomu, že K a VPA zvieratá sa v období od 10. do 21. dňa postnatálneho veku
života z hľadiska kvantitatívneho v sledovaných parametroch sociálneho správania nelíšili,
viedla aplikácia kyseliny valproovej k skoršiemu nástupu hravého správania a naopak k
neskoršiemu objaveniu prvkov agresívneho správania.
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Testovanie inhibičného účinku siRNA na replikáciu vírusu chrípky in vitro.
Petra Borovská, Martina Košíková, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava,
Slovensko, petra.borovska@savba.sk
Abstrakt
Vírusy chrípky typu A spôsobujú najrozšírenejšie infekčné ochorenie dýchacieho traktu na svete. Voči
infekcii týmto vírusom je možné sa chrániť pomocou vakcinácie a antivírusovej terapie, avšak ich použitie je
limitované viacerými faktormi, a preto je potrebné nájsť nový spôsob profylaxie a liečby chrípkovej infekcie.
V tejto práci je ukázaný možný spôsob boja proti chrípkovým vírusom pomocou malých interferujúcich RNA
(siRNA) namierených voči NS a M génom vírusu chrípky typu A, pričom bolo dosiahnuté až 60% zníženie titra
vírusu.

Kľúčové slová: vírus chrípky typu A; NS gén; M gén; NA

Úvod a formulácia cieľa
Vírusy chrípky typu A patria do čeľade Orthomyxoviridae. Vírusová častica je dlhá v
priemere od 80 do 120 nm a je obalená lipidickým obalom, z ktorého vyčnieva asi 500
molekúl najväčšieho glykoproteínu – hemaglutinínu a asi 100 molekúl neuraminidázy. Do
lipidového obalu je vložený aj transmembránový proteín M2 so štruktúrou tetraméru
a funkciou protónového kanála. Tesne pod obalom sa nachádza matrixový M1 proteín. Jadro
viriónu je tvorené ribonukleoproteínovým komplexom (RNP), ktorý pozostáva z ôsmych
vírusových RNA segmentov, polymerázových proteínov PB1, PB2, PA a z nukleoproteínu
(NP). Vírusový genóm kóduje aj neštruktúrne proteíny NS1 a jadrový exportný proteín
(NEP). Taktiež kóduje proteíny PB1-F2 a N40, ktorých funkcia nie je ešte úplne objasnená
(Obr. 1).
Chrípkové vírusy sa šíria medzi ľuďmi pomocou aerosólu a majú schopnosť uniknúť
pred imunitným systémom hostiteľa tvorbou špecifických bodových mutácií vo vírusových
antigénoch a schopnosťou tvoriť nové virulentné kmene pomocou reasortmentu medzi dvomi
rozličnými cirkulujúcimi kmeňmi vírusov.
Na prevenciu a liečbu chrípkových ochorení sa používa buď vakcinácia alebo
antivírusová terapia, avšak ich použitie je limitované viacerými faktormi: dlhá doba výroby
novej vakcíny (približne 6 mesiacov), vznik rezistentných chrípkových mutantov na
antivirotiká, nepriaznivé vedľajšie účinky antivirotík na ľudský organizmus a obmedzenie ich
používania u ľudí s rôznymi zdravotnými ťažkosťami, neúčinnosť na viaceré subtypy vírusu
chrípky a mnohé iné. Vzhľadom na všetky tieto nevýhody vakcinácie aj antivírusovej terapie
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je potrebné vyvinúť novú stratégiu, ktorá bude účinne a špecificky interferovať s replikáciou
chrípkových vírusov.

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.

Jednou z možných ciest v boji proti chrípkovým vírusom je RNA interferencia. RNA
interferencia je iniciovaná RNázou III nazývanou Dicer, ktorá rozpoznáva dlhé dsRNA
molekuly a štiepi ich na malé interferujúce RNA (siRNA) s dĺžkou 19-26 nukleotidov.
Duplexy siRNA sú následne rozpletené a jedno z vlákien je inkorporované do nukleázového
komplexu nazývaného RISC. Vlákno siRNA, ktoré je zabudované do RISC nasadá na mRNA
cieľových génov a pomocou proteázy nachádzajúcej v RISC ju štiepi [1].
RNA interferencia bola doposiaľ využitá na inhibíciu replikácie viacerých DNA aj
RNA vírusov vrátane vírusu chrípky, ktorý bol testovaný v in vivo aj in vitro podmienkach
s dobrými výsledkami [2].
Preto sme sa aj my rozhodli pripraviť malé interferujúce RNA (siRNA) namierené
voči NS a M génom vírusu chrípky typu A a otestovať ich účinok na replikáciu vírusu chrípky
in vitro.
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Materiál a metódy
Bunková línia a vírusy
•

MDCK – bunky podchádzajúce z obličiek psa Canis Familiaris, ktoré predstavujú
stabilizovanú adherentnú bunkovú líniu s morfológiou epitelu. Bunky boli kultivované
v médiu DMEM (Dulbeccom modifikované Eaglovo médium) s 10% Foetal Calf
Serum so 40 µg.cm-1 penicilín/streptomycín a 2 mmol.dm-1 L-glutamínu. Kultivácia
prebiehala v termostate pri 37°C a 5% CO2.

•

A/PR/8/34 (H1N1) - kmeň vírusu chrípky typu A.

•

A/FPV/Germany/27 (H7N7) – vírus chrípky typu A patriaci do kmeňa Weybridge.

Príprava plazmidov nesúcich siRNA voči NS a M génom vírusu chrípky A/PR/8/34
Pomocou softvéru siRNA Digest Toll sme zo sekvencie NS a M génu vírusu chrípky
A/PR/8/34 navrhli oligonukleotidy, ktoré sme anelovali a ligovali do vektora psi STRIKE
hMGFP pod U6 promótor podľa protokolu výrobcu (Promega). Pripravenými 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 následne izolovali
plazmidovú DNA (siRNA). Správnosť pripravených siRNA konštruktov sme overili
štiepením pomocou enzýmu PstI a fluorescenčnou mikroskopiou pri ktorej sme zároveň
otestovali aj účinnosť rôznych koncentrácií konštruktov - 0,5 µg, 2 µg, 4 µg a 8 µg.
Infekcia buniek vírusom A/PR/8/34 a A/FPV/Germany/27
MDCK bunky založené na 24 jamkovej platničke sme infikovali vírusmi A/PR/8/34 a
A/FPV/Germany/27 . Po hodinovej inkubácii v termostate pri 37°C a 5% CO2 sme bunky
premyli fyziologickým roztokom pH 7,2 a pridali bezsérové DMEM médium. Následne boli
bunky inkubované 14 hod. pri 37°C a 5% CO2.
Transfekcia MDCK buniek
Po infekcii nasledovala transfekcia MDCK buniek pripravenými siRNA konštruktami.
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 sme do zmesi pridali siRNA konštrukt a inkubovali ďalších 15 minút. Reakčnú
zmes sme následne pridali k MDCK bunkám založeným na 24 jamkovej platničke a nechali
24 hod. pri 37°C a 5% CO2.
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
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bunky opláchli fyziologickým roztokom pH 7,2 a pridali médium s metylcelulózou. Po 48
hod. pri infekcii vírusom A/FPV/Germany/27 a 72 hod. pri infekcii A/PR/8/34 sme pod
mikroskopom pozorovali vznik plakov, ktoré sme následne farbili Karbol-Fuchsínom.

Výsledky a diskusia
Účinnosť RNA interferencie pripravených siRNA konštruktov sme testovali na
MDCK bunkách. Pri pokusoch sme bunky najskôr infikovali vírusmi A/PR/8/34 alebo
A/FPV/Germany/27 po dobu 14 hod. a následne sme ich 24 hod. tranfekovali jednotlivými
siRNA konštruktami. Po transfekcii sme odobrali z buniek médium a titer namnoženého
vírusu určili plakovou titráciou.
Na Obr. 2 je znázornená inhibícia vírusu A/PR/8/34 pomocou siRNA konštruktov
namierených voči jeho NS génu. Z grafu je zrejmé, že najlepší inhibičný účinok - 60% bol
dosiahnutý pomocou siRNA konštruktu NS 575-593. O niečo slabšie účinky mali konštrukty
NS 131-149, NS 221-239 a NS 357-375.

Obr. 2 RNA interferencia na MDCK bunkách transfekovaných siRNA konštruktami namierenými voči NS
génu, 14 hod. po infekcii vírusom A/PR/8/34. PK – pozitívna kontrola vírusu neovplyvnená siRNA.

Obr. 3 znázorňuje účinok siRNA konštruktov namierených voči NS génu pri infekcii
vírusom A/FPV/Germany/27 . Podobne ako v prípade vírusu A/PR/8/34, tak aj u vírusu
A/FPV/Germany/27 bola zaznamenaná inhibícia replikácie pomocou rovnakých siRNA
konštruktov: NS 575-593, NS 131-149, NS 221-239, NS 357-375, avšak ich účinok bol slabší
ako pri víruse A/PR/8/34.
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Obr. 3 RNA interferencia na MDCK bunkách transfekovaných siRNA konštruktami namierenými voči NS
génu, 14 hod. po infekcii vírusom A/FPV/Germany/27. PK – pozitívna kontrola vírusu neovplyvnená siRNA.

Vplyv siRNA konštruktov atakujúcich M gén vírusu chrípky typu A je znázornený na
Obr. 4 a Obr. 5. Výsledky ukazujú, že pri víruse A/PR/8/34 aj pri víruse A/FPV/Germany/27
mali najlepší inhibičný účinok siRNA konštrukty M 331-349 a M 504-522, pričom lepší
účinok (40-50%) bol dosiahnutý u vírusu A/PR/8/34.

Obr. 4 RNA interferencia na MDCK bunkách transfekovaných siRNA konštruktami namierenými voči M génu,
14 hod. po infekcii vírusom A/PR/8/34. PK – pozitívna kontrola vírusu neovplyvnená siRNA.
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Obr. 5 RNA interferencia na MDCK bunkách transfekovaných siRNA konštruktami namierenými voči M génu,
14 hod. po infekcii vírusom A/FPV/Germany/27. PK – pozitívna kontrola vírusu neovplyvnená siRNA.

Záver
S pripravenými siRNA konštruktmi namierenými voči NS a M génom sme inhibovali
replikáciu dvoch chrípkových vírusov: A/PR/8/34 a A/FPV/Germany/27. Pomocou siRNA
cielených voči NS génu vírusu A/PR/8/34 sme dosiahli inhibičný účinok 35 - 60%. Pri
atakovaní jeho M génu bol účinok o niečo slabší 40 - 50%.
Pri infekcii vírusom A/FPV/Germany/27 bol účinok siRNA namierených na NS gén
10 – 35% a na M gén okolo 15%.
Z výsledkov vyplýva, že siRNA namierené voči NS a M génom sú schopné
posttranskripčného génového „silencingu“, čím inhibujú replikáciu vírusu chrípky typu A.
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Vplyv zmeny prostredia na výskyt tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus)
v ochrannom pásme národného parku Muránska planina
Timotej Brenkus
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, timotej.brenkus@post.sk

Abstrakt
Nosnou časťou príspevku je výskum zameraný na zmeny prostredia a ich vplyv na výskyt tetrova
hlucháňa (Tetrao urogallus) v záujmovom území. Záujmovým územím je jeden z hrebeňov Veporských vrchov,
ktorý je súčasťou Národného parku Muránska planina. Jeho veľká časť leží v ochrannom pásme Národného
parku. Práca zaznamenáva zmeny prirodzeného biotopu v jednotlivých porastoch záujmového územia a ich
dopad na populáciu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus). Sústreďuje sa najmä na činnosť vyplývajúcu
z obhospodarovania lesa a spracovania podkôrnikových kalamít ako aj na vplyv prirodzených predátorov na
populáciu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus). V priebehu rokov 2005 až 2010 bolo v záujmovom území
uskutočnených viac ako 40 pozorovaní tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus).

Kľúčové slová: populácia; zmena; tetrov hlucháň (Tetrao urogallus); prostredie; vplyv

Úvod a formulácia cieľa
V posledných desaťročiach sa na Slovensku vplyvom rôznych zmien stretávame s čoraz
menším zastúpením kurotvarých (Galliformes) vtákov v lesných ekosystémoch. Jedince
druhov tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus), tetrova hôlniaka (Tetrao tetrix) a jariabka
hôrneho (Bonasa bonasia) sa stávajú čoraz vzácnejším glaciálnym reliktom našich lesov.
Je ťažké súhrnne pomenovať príčinu úbytku týchto druhov z lesných ekosystémov.
Vplyvom komplexných zmien, ktoré zasahujú do vhodných biotopov týchto druhov je ich
počet na prirodzených stanovištiach z roka na rok nižší. K tejto skutočnosti v posledných
rokoch prispieva extenzívne využívanie lesa najmä vo vysokohorských polohách. V dôsledku
zvýšeného počtu veterných a podkôrnikových kalamít a ich následným spracovaním dochádza
k nezvratným zmenám na prirodzených biotopoch tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus).
Negatívny dopad na populáciu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) má v neposlednom rade aj
vývoj populácií prirodzených nepriateľov.
Ciele
–

zhodnotenie zmien v záujmovom území z pohľadu biotopu a vplyvov týchto zmien na
populáciu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus)

–

navrhnutie vhodného manažmentu daného územia z pohľadu obhospodarovania lesa
s prihliadnutím na výskyt tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus)
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Materiál a metódy
Metodika spočívala v zbere informácií, ktoré boli ďalej analyzované, spracované,
konzultované s odborníkmi a doplňované vlastnými logickými a dedukčnými postupmi.
Informácie a fakty pri zostavovaní práce sme čerpali tak z domácich [1,2] ako aj zahraničných
publikácií [3,4,5,6] a to hlavne z dôvodu porovnania vhodných biotopov a stavu populácie na
Slovensku a v zahraničí.
Jednotlivé miesta pozorovania jedincov tetrova hlucháňa ( Tetrao urogallus) ako aj pobytové
znaky vyskytujúce sa v záujmovom území boli zaznamenané pomocou GPS prístroja Garmin
eTrex H. Súradnice boli následne prenesené do prostredia GIS programu ArcGis 9.2, kde boli
ďalej spracovávané. Plošné údaje vyťažených porastov sú súhrnom pozorovaných zmien
v jednotlivých rokoch. Tieto zmeny sú podložené LHP Michalová LHP Beňuš kde sú
jednotlivé ročné úbytky štatisticky a graficky zaznamenané.
Podkladom pre zaznamenanie výskytu a zmien prostredia boli použité georeferencované
letecké snímky uvedených nomenklatúr. Digitalizácia bola vykonaná v prostredí ArcGis 9.2 a
výsledky analýz boli spracované na základe terénneho prieskumu. Terénny prieskum bol
vykonaný celoročne v období rokov 2005 – 2010.

Výsledky a diskusia
Stav biotopu v záujmovom území
Pred rokom 2005 bol stav biotopu a porastov
Muránska planina, pre výskyt

v záujmovom území ako aj v NP

tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus), uspokojivý. Porasty

vykazovali vhodnú vekovú štruktúru . Drevinové zloženie bolo plošne celistvé s vyhovujúcim
zápojom. Na ploche záujmového územia sa nenachádzali žiadne veľkoplošné holo ruby.
Otvorené priestranstvá do veľkosti 2,5ha, ktoré vznikli po ťažbe veterných alebo
podkôrnikových kalamít boli v záujmovom území vhodnou zložkou biotopu. Záujmové
územie sa rozprestieralo na celkovej ploche 547 ha. Prevažnú časť tvorili smrekové
monokultúry s prímesou jedle, buka, javora, jaseňa. Zastúpenie týchto drevín predstavovalo
10 až 12% z celkového drevinového zloženia. Záujmové územie tvorili aj porasty do 50
rokov. Tieto sme určili za nevhodné pre výskyt tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus). Zaberali
plochu 103,18ha, čo predstavuje 18,8% plochy územia. Spracovávanie veterných
a podkôrnikových kalamít prebiehalo na území počas celej doby výskumu od roku 2005 až do
roku 2010. Celkovo bolo touto činnosťou odstránené 66,77ha vhodného biotopu, čo je 12,2%
z celkovej plochy územia. Najväčší úbytok bol zaznamenaný v roku 2006, kedy vyťažená
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plocha dosiahla celkovo 19,49ha, t. j. skoro 1/3 celkového úbytku plochy v záujmovom
území. V roku 2010 sa vo východnej časti záujmového územia medzi lokalitami Psica
a Lešník nenachádzal prakticky žiadny súvislý porast vhodného biotopu väčšej plošnej
výmery ako 10ha. V západnej časti záujmového územia bola situácia odlišná. Úbytky biotopu
neboli také dramatické a aj v roku 2010 sa tam stále nachádzal vhodný biotop vo výmere
väčšej ako 100ha . Celkový prehľad úbytku biotopu v ha je možné nájsť v priloženom grafe.

Vyťažená plocha v " ha " počas rokov 2005 - 2010
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Obr.1 Vyťažená plocha v „ ha „ počas rokov 2005 – 2010
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zdroj: Brenkus

Súhrn získaných údajov o výskyte Tetrao urogallus v záujmovom území
V rokoch 2005 až 2010 sme uskutočnili viac ako tristo vychádzok za účelom
monitorovania zmien a výskytu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) v záujmovom území..
V období výskumu sa nám podarilo zaznamenať celkom 78 samotných výskytov, s počtom 48
jedincov, pričom niektoré jedince sa v pozorovaniach opakovali. Najčastejšie sme
pozorovania zaznamenali v jarnom období, ako dokazuje aj priložený graf.

Počet zaznamenaných jedincov v rokoch 2005/2010 za jednotlivé roč.
obdobia

3
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Jar
Leto
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15

Obr.2 Počet zaznamenaných jedincov v rokoch 2005 až 2010 za jednotlivé ročné obdobia zdroj: Brenkus
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Počet aktívnych tokanísk sa postupne od roku 2005 do roku 2010 znižoval, ako je uvedené
v tabuľke č.1

V percentuálnom vyjadrení sme zaznamenali pokles jedincov na jarných

tokaniskách o 87,5%.

Tab.1 Počet zanamenaných aktívnych tokanísk v rokoch 2005-2010 zdroj: Brenkus

ROK
Počet
tokanísk

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8

4

3

3

2

1

aktívnych

Najväčší prepad oproti predchádzajúcemu roku až o 50% bol zaznamenaný v roku
2006. Dôvodom bol najmä fakt, že v roku 2005 po období párenia sa na viacerých miestach
záujmového územia začala spracovávať veterná kalamita zo zimného obdobia roku 2004, čo
negatívne ovplyvnilo jarné obdobie párenia v roku 2006. Postupné zvyšovanie antropického
tlaku sa negatívne prejavovalo na počte aktívnych tokanísk. Tento tlak vyvrcholil postupne
v rokoch 2009 a 2010, kedy boli v záujmovom území v jarnom období aktívne už iba dve
respektíve jedno tokanisko. Celkovo predpokladáme úbytok populácie na hranici 75%.
Častejšie pozorovaným pohlavím bol samec, a to konkrétne v 32 prípadoch, kedy bolo
pozorovaných 26 jedincov. Naproti tomu počet pozorovaných samičiek v 10 prípadoch
zaznamenal iba 5 jedincov, nedospelé jedince boli zaznamenané v 7 prípadoch v počte 10
jedincov. V jednom prípade pri 7 jedincoch sa nám nepodarilo určiť pohlavie.

Tab.2 Počet jedincov pozorovaných v jednotlivých rokoch

zdroj: Brenkus

ROK
2005 2006
2007
2008 2009
2010 SPOLU
Počet
pozorovaných
jedincov
9
11
14
3
11
1
49
Z toho samcov / samičiek
9♂
4♂/1♀/6 7♂/3♀/4 3♂
3♂/1♀/7 1♂
/neidentif.

Veková štruktúra pozorovaných jedincov bola nasledovná: v 62% pozorovaní sa
jednalo o jedince mladšie ako 6 rokov, v 31% o jedince staršie ako 6 rokov a v 7% o jedince
do 1. roku života. Získané výsledky a s nich vyvodené prognózy majú rovnaký charakter ako
podobné prognózy z územia Slovenska s posledných desaťročí. [7]

Stav populácií prirodzených nepriateľov tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) v rokoch
1997 – 2009 v okrese Brezno
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Vývoj populácií prirodzených nepriateľov v okrese Brezno v rokoch 1997 až 2009
mal podobnú tendenciu ako vývoj na celom Slovensku. Jarné kmeňové stavy (JKS) najmä
diviačej zvery v posledných troch rokoch vykazujú stúpajúcu tendenciu. Za posledné tri roky
sa JKS v okrese Brezno pri tomto druhu vzrástli o viac ako 200 kusov. Od roku 1997 kedy bol
evidovaný JKS 178 kusov zaznamenala populácia nárast do roku 2009 až o 315 jedincov na
493 a teda nárast o 176%. Celkovo populačná jednotka svini divej (Sus scrofa) v okrese
Brezno predstavuje 1,5% s celej populácii Slovenska.

Obr.3 JKS svini divej (Sus scrofa) v okrese Brezno v rokoch 1997-2009 zdroj: NLC Zvolen

Počet ulovených lasicovitých šeliem

a líšky hrdzavej (Vulpes vulpes) majú za

posledné desaťročie odlišný priebeh ako údaje zaznamenané s celého územia Slovenska.
Priemerne sa v okrese Brezno ročne uloví 110 jedincov líšky hrdzavej (Vulpes vulpes) podiel
na celoštátnom odlove pri tomto druhu prestavuje iba 0,59%. U kuny skalnej (Merte foina)
a kuna lesnej (Martes martes ) sú taktiež počty ulovených jedincov nízke a iba zriedka
presiahnu počet 10 jedincov za rok. Je treba ale podotknúť že počet ulovených jedincov
nemusí priamoúmerne predstavovať počet jedincov populácie nakoľko v posledných rokoch
je záujem zo strany poľovníkov o lov týchto šeliem podstatne nižší ako v minulosti.
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Tab.2 Počet ulovených jedincov kuny skalnej (Martes foina) kuny lesnej (Martes martes) a líška hrdzavej
(Vulpes vulpes) v rokoch 1997 až 2009 za okres Brezno spracoval: Brenkus zdroj: NLC – Zvolen

druh/rok
líška
hrdzavá
(Vulpes
vulpes)
kuna skalná (Martes foina)
kuna lesná (Martes martes)

1997

2000

2003

2006

2009

139
2
9

97
5
10

185
6
8

108
0
3

134
13
7

Diskusia
Celkovo sa dnes odhaduje že na Slovensku prežíva 500 – 600 kohútov tetrova
hlucháňa (Tertao urogallus) a približne rovnaký počet sliepok . Takáto početnosť je
z genetického hľadiska hraničná, ak sa početnosť bude aj počas nasledujúcich rokov znižovať
druh Tetrao urogallus na našom území vyhynie. Pozorovania v záujmovom území v rokoch
2005 až 2010 dokazujú, že tetrov hlucháň (Tertao urogallus) je viazaný na vhodný biotop
a nárast antropogénnej činnosti má za následok úbytok výskytov na takomto území. Celková
plocha vhodného habitatu pred rokom 2005 predstavovala spolu s rozlohou PR Fabova hoľa
a priľahlými porastmi viac ako 1200ha. Antropogénnou činnosťou sa ucelený plošný biotop
rozdrobil na ostrovčekovito roztrúsené porasty plošnej výmery nie väčšej ako 150ha.
Výsledky výskumu potvrdili tvrdenia uvádzané v literatúre.[8] Porasty prerušené, necelistvé
s nevhodnou vekovou a drevinovou štruktúrou

nie sú vhodným biotopom pre tetrova

hlucháňa (Tetrao urogallus). Populačná hustota v jarnom období v záujmovom území v roku
2005 dosahovala hodnotu 0,6 ind./100ha. V roku 2010 táto hodnota klesla na 0,1 ind./100ha.
Výsledky teda demonštrujú rapídny pokles početnosti jedincov v záujmovom území počas
obdobia jarného toku.

Záver
V budúcnosti je pre zachovanie druhu nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť
biotopom s výskytom tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) ich obhospodarovaniu a ochrane.
Pristupovať k novým alternatívnym metódam pri spracovaní kalamít a obhospodarovaní lesa
na takýchto územiach. Bude treba zabrániť ďalšej fragmentácii vhodných biotopov a citlivo
ale urýchlene pristupovať aj k vyriešeniu otázky vplyvu prirodzených nepriateľov na
populáciu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus).
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Identita slovenských populácii Simulium reptans a S. galeratum (Diptera:
Simuliidae) na základe molekulárnych dát
Tatiana Brúderová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; tanabruderova@gmail.com

Abstrakt
Druhy Simulium reptans (Linnaeus, 1758) a Simulium galeratum Edwards, 1920 patria medzi blízko
príbuzné druhy, ktorých taxonómia v súčasnosti nie je vyriešená. Na základe štúdia genetickej variability
britských populácií v úseku génu pre cytochróm c oxidázu I (COI) bolo potvrdené chápanie oboch taxónov ako
dva samostatné druhy, čo bolo v minulosti spochybňované. V práci sú analyzované genetické dáta v úseku COI
génu populácií druhov S. reptans a S. galeratum zo slovenských riek Dunaj a Belá, ktoré boli následne
porovnané s publikovanými dátami z Veľkej Británie a Litvy. Jedince S. reptans a S. galeratum zo Slovenska
tvorili dve jasne definované skupiny, ktoré môžu byť považované za samostatné druhy. V rámci S. reptans boli
na základe podobnosti v sekvencii COI génu jedince rozdelené do dvoch skupín: „reptans A“ a „reptans B”,
ktoré sa zhodovali s rovnakým rozdelením britských jedincov.Toto rozdelenie nebolo závislé od lokality.
Rozdelenie na dve skupiny sa vyskytlo aj v rámci S. galeratum, kde bola ale príslušnosť k skupine podmienená
lokalitou.

Kľúčové slová: Simulium reptans; Simulium galeratum; taxonómia; cytochróm c oxidáza I

Úvod a formulácia cieľa
Simuliidae sú významná čeľaď z parazitologického aj limnologického hľadiska. Ich
taxonómiu však v mnohých prípadoch komplikuje výskyt komplexov druhov, ktoré sú na
základe morfologických znakov veľmi ťažko odlíšiteľné. Mnohé morfologicky nerozlíšiteľné
druhy (tzv. sibling species, teda druhy ktoré sa dajú identifikovať napr. len na základe stavby
chromozómov) ale majú rozdielnu biológiu a môžu sa teda v rôznej miere podieľať na
prenose parazitárnych ochorení [1]. Medzi komplexy druhov v ktorých taxonómii sú mnohé
nevyriešené otázky patrí aj skupina druhov Simulium reptans. Dva druhy z tejto skupiny:
Simulium reptans (Linnaeus 1758) a Simulium galeratum Edwards 1920 patria k blízko
príbuzným druhom, pri ktorých sa jednotliví autori dlho líšili v názoroch na to či ide o
samostatné druhy. Mnohí autori nepovažovali rozdiely v ich morfológii za dostatočne
významné, preto ich považovali len za dve morfologické formy jedného druhu [2]. Iní sa
naopak prikláňali k názoru že S. reptans a S. galeratum sú samostatné druhy [3, 4]. Štúdium
genetickej variability populácií z Veľkej Británie recentne potvrdilo, že rozdiely v
študovanom úseku mtDNA zodpovedajú medzidruhovým a sú natoľko veľké, že S. reptans a
S. galeratum môžu byť považované za samostatné druhy [5]. Toto zistenie potvrdzujú aj
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rozdiely v morfologických znakoch týchto druhov v štádiu larvy a kukly [4, 5, 6]. Pre
hodnotenie genetickej variability bol použitý úsek mitochondriálneho génu pre cytochróm c
oxidázu I [5], ktorý sa najčastejšie využíva pri metóde DNA barcoding, umožňujúcej
rozlišovať druhy organizmov na základe krátkeho úseku DNA, charakteristického pre každý
organizmus ako „čiarový kód“ [7].
Ďalším problémom zostáva identita druhov. S reptans bolo opísané zo Škandinávie a
patrí k najstarším opísaným druhom muškovitých. S. galeratum bolo opísané neskôr z územia
Veľkej Británie ako morfologická forma S. reptans, líšiaca sa v zafarbení hlavovej kapsuly
lariev [2]. Neskôr sa preukázalo, že v Škandinávii sa vyskytujú len jedince patriace k forme
galeratum [3], preto Carlsson [3] navrhol požívať pre formu S. galeratum sensu Edwards
meno S. reptans a pre pôvodné S. reptans meno S. reptantoides. Toto pomenovanie sa ale
neujalo, v súčasnosti sa používajú mená druhov tak ako ich pôvodne navrhol Edwards [8]
a v takejto podobe sú používané aj v tejto práci.
Cieľom práce bolo porovnať slovenské populácie druhov S. reptans a S. galeratum na
základe rozdielov v sekvencii úseku génu COI. Tieto údaje boli následne porovnané so
sekvenciami rovnakých druhov z Veľkej Británie [5], a so sekvenciami druhu S. galeratum z
Litvy [9], ktoré sú dostupné v databáze GenBank.

Materiál a metódy
Ako materiál boli použité larvy a kukly druhov S. reptans a S. galeratum získané z riek
Dunaj a Belá. Materiál bol fixovaný v 70% etanole. Na základe morfologických znakov bola
určená druhová príslušnosť jedincov. Následne boli z kukiel vypreparované svaly hrude, hlavy
a bruška a pri larvách bolo odstránené črevo. Zvyšky kutikuly a kokón kukiel, hlavová
kapsula, základ dýchacích nití, hrudná panôžka a kaudálny koniec tela lariev boli odložené pre
neskoršiu morfologickú analýzu. Na izoláciu DNA z vypreparovaných svalov bol použitý
10% Chelex (Bio-Rad). Metódou PCR bol zmnožený požadovaný úsek génu pre COI dĺžky
710 bp, s použitím primerov HCO2198 (59-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-39)
a LCO1490 (59-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-39) [10]. Celkový objem reakčnej
zmesi bol 10 µl. Reakčná zmes pozostávala z 5 µl REDTaq ReadyMix (Sigma-Aldrich), 1 µl
z každého primeru, 2 µl DNA a 1 µl ddH2O. PCR program pozostával z jedného cyklu dĺžky
5 min pri 94°C následne 35 cyklov: 40 s pri 94°C, 30 s pri 49°C, 30 s pri 72°C, posledný
cyklus trval 5 min pri 72°C. Na purifikáciu PCR produktu bol použitý ExoSAP-IT a produkt
bol následne sekvenovaný štandardnou Sangerovou metódou pomocou automatického
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genetického analyzátoru Applied Biosystems 3130xl s BigDye Terminator v3.1 Cycle
Sequencing Kit (Life Technologies, Carlsbad, USA). Na základe získaných sekvencií boli s
pomocou programu Geneious 3.5.6 hodnotené fylogenetické vzťahy medzi jedincami. Pre
analýzu boli použité sekvencie COI génu 20 jedincov zo Slovenska (5 zástupcov druhu S.
galeratum, 5 jedincov S. reptans z Dunaja, 9 jedincov S. reptans z rieky Belá a jeden zástupca
Simulium colombaschense (Scopoli, 1780) z Dunaja), ktoré boli priradené k 29 sekvenciám S.
reptans a S.galeratum z Veľkej Británie [5] a 6 sekvenciám S. galeratum z Litvy [9], ktoré
boli získané z databázy GenBank. Sekvencie slovenských a britských jedincov boli skrátené
na dĺžku 453 bp zodpovedajúcu dĺžke sekvencií jedincov z Litvy. Následne bol vytvorený
dendrogram metódou Neigbor-Joining s využitím parametra Tamura-Nei. Fylogenetický
strom bol zakorenený s použitím sekvencie nepríbuzného druhu Prosimulium rufupes Meigen,
1830.

Výsledky a diskusia
Po priradení haplotypov jedincov S. reptans a S. galeratum zo Slovenska
k haplotypom rovnakých druhov z Veľkej Británie a Litvy sa jednotlivé sekvencie líšili na 63
pozíciách, predstavujúcich variabilné miesta. Výsledný dendrogram pozostával z troch
hlavných vetiev (obr.1). Prvé dve jasne oddelené vetvy tvorili jedince S. reptans a S.
galeratum, tretiu vetvu dendrogramu predstavoval jedinec druhu S. colombaschense. Celková
dĺžka sekvencií bola 453 bp, priemerné zastúpenie nukleotidov vo všetkých vzorkách bolo: A:
27,0 %, C: 18,8 %, G: 15,5 %, T: 38,0 %. Podiel GC párov bol 34,2 %.
Jedince S. reptans zo Slovenska boli na základe podobnosti sekvencií úseku COI génu
rozdelené do dvoch skupín, ktoré zodpovedali skupinám „reptans A“ a „reptans B“ britských
zástupcov S. reptans. Príslušnosť k skupine nezávisela od lokality z akej daný jedinec
pochádzal. K skupine „reptans A“ boli priradené dva jedince z Dunaja a dva jedince z rieky
Belá. K skupine „reptans B“ patrili tri jedince z Dunaja a sedem zástupcov z rieky Belá.
Sekvencie jedincov patriacich do týchto dvoch skupín obsahovali 27 variabilných miest,
v ktorých sa vyskytovali mutácie (obr. 2).
Podobné rozdelenie na dve skupiny bolo aj v rámci vetvy tvorenej jedincami druhu S.
galeratum. V tomto prípade však rozdelenie do skupín záviselo od lokality. Do prvej skupiny
(„galeratum A“) patrilo 5 jedincov zo Slovenska a 6 jedincov z Litvy. Druhú skupinu
(„galeratum B“) tvorili len zástupcovia S. galeratum z Veľkej Británie. V sekvenciách sa
vyskytovalo 26 variabilných miest (obr. 3)
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Na základe variability v úseku COI génu S. reptans a S. galeratum z územia Slovenska
zodpovedajú S. reptans a S. galeratum z Veľkej Británie a rovnako môžu byť na základe
morfologických aj molekulárnych znakov považované za dva samostatné druhy. Rozdelenie
jedincov S. reptans na dve skupiny, ktoré je u slovenských aj britských populácií rovnaké
a nezávislé od lokality poukazuje na možnosť, že ide o dve populácie ktoré sa v minulosti
vyvíjali oddelene a neskôr došlo k ich opätovnému spojeniu. Ďalšie štúdium si vyžadujú
prípadné morfologické rozdiely medzi týmito dvoma formami. Rozdelenie jedincov S.
galeratum na dve skupiny, na rozdiel od S. reptans, úzko súvisí s lokalitou. Jedince S.
galeratum zo Slovenska sú teda blízko príbuzné jedincom S. galeratum z Litvy, zatiaľ čo
britské populácie sú geneticky vzdialenejšie. Na severe Európy sa podľa Carlssona [3]
vyskytuje výlučne druh S. galeratum. Rovnako aj na území Litvy bola zaznamenaná len

Obr. 1 Fylogenetické vzťahy medzi haplotypmi 453 bp úseku COI génu jedincov S. reptans a S. galeratum zo
Slovenska, Veľkej Británie a Litvy. Dendrogram bol vytvorený v programe Geneious 3.5.6. metódou NeighborJoining, s využitím parametera Tamura-Nei
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Obr. 2 Variabilné miesta v sekvencii 453 bp úseku COI génu jedincov S. reptans zo Slovenska, Veľkej Británie
a Litvy. Sivou farbou sú vyznačené jedince patriace do skupiny „reptans B“
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Obr. 3 Variabilné miesta v sekvencii 453 bp úseku COI génu jedincov S. galeratum zo Slovenska, Veľkej
Británie a Litvy. Sivou farbou sú vyznačené jedince patriace do skupiny „galeratum B

prítomnosť tohto druhu [9]. Existujú však otázky či severské a stredoeurópske S. galeratum
patria k jednému druhu, keďže v Škandinávii sa S. galeratum vyvíja v menších tokoch a hojne
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sa vyskytuje hlavne na severe územia, zatiaľ čo v stredoeurópskych podmienkach sú pre tento
druh typické väčšie, pomaly tečúce nížinné rieky. Blízka príbuznosť litovských a slovenských
populácií naznačuje, že skutočne môže ísť o jeden druh. Aby bolo toto tvrdenie jednoznačné,
bude potrebné k súčasným dátam doplniť údaje o genetickej variabilite a morfologických
znakoch škandinávskych populácií.

Záver
S. reptans a S. galeratum na Slovensku sú, rovnako ako vo Veľkej Británii,
z genetického aj morfologického hľadiska dva samostatné druhy. Slovenské aj britské
populácie druhu S. reptans geneticky pozostávajú z dvoch skupín jedincov: „reptans A“ a
„reptans B“. Jednotlivé populácie druhu S. galeratum sú z hľadiska genetickej variability
homogénnejšie ako populácie S. reptans a rozdelenie jedincov S. galeratum („galeratum
A“ a „galeratum B“) bolo podmienené lokalitou. Slovenská a litovská populácia . („galeratum
B“) sú geneticky blízko príbuzné, britská populácia tvorí samostatnú líniu („galeratum A“)
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Molekulárna identifikácia a charakterizácia plazmidu pAUC19 z buniek
Acetobacter AUC19
Juraj Bugala, Martin Babič
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, juraj.bugala@gmail.com

Abstrakt
Z buniek Acetobacter pasteurianus AUC19 sme izolovali a charakterizovali plazmid pAUC19. Na
určenie primárnej nukleotidovej štruktúry sme pripravili niekoľko delečných derivátov plazmidu vo vektore
pUK21. Veľkosť plazmidu sme určili na 3 001 bp a 54 % G+C párov. Použitím bioinformatických programov
sme analyzovali jeho sekvenciu a identifikovali sme 3 ORF. Určili sme aj miesto s najnižšou energiou potrebnou
na rozpletenie reťazca a tiež pravdepodobné sekvencie promotórov v jednotlivých ORF. Porovnaním
aminokyselinovej sekvencie so sekvenciami známych proteínov sme zistili, že ORF1 kóduje proteín podobný
s NA+ závislým nukleozid transportným proteínom. ORF2 vykazuje similaritu k permeáze z FTR1 rodiny.
Sekvencia ORF3 sa podobá sekvencii proteínu z E.coli UMN026, ktorý transportuje železnaté ióny.

Kľúčové slová: Acetobacter, plazmid pAUC19, otvorené čítacie rámce
Úvod a formulácia cieľa
Octové baktérie sú mikroorganizmy schopné oxidovať rôzne druhy alkoholov a cukrov
na organické kyseliny. Tento primárny metabolizmus a tiež nízke pH ich ideálneho prostredia
(5,5 – 6,3), ich odlišujú od všetkých ostatných druhov baktérií. Octové baktérie majú dôležitú
úlohu v produkcii niektorých potravín a nápojov, ale takisto môžu potraviny aj znehodnotiť.
Vďaka týmto vlastnostiam našli široké uplatnenie v biotechnológiách, v potravinárskom,
a farmaceutickom priemysle [1].
V prírode sa octové baktérie dajú nájsť na ovocí, kvetoch, mede a na všetkých
miestach, kde prebieha kyslá fermentácia.
Podľa súčasnej klasifikácie sú octové baktérie rozdelené do ôsmich rodov patriacich
ku α – Proeteobaktériám: Asaia (As.), Acidomonas (Ac.), Acetobacter, Gluconobacter,
Kozakia, Swaminatania a Saccharibacter. Rod Frateuria patrí do triedy γ – Proteobakterií,
avšak Frateuria aurantia, čo je jediný druh v tomto rode, je tiež označovaný ako octová
baktéria. V roku 2005 bol navrhnutý rod Neoasaia s jediným druhom Neoasaia
chiangmaiensis [2]. Najnovším členom čeľade Acetobacteriaceae je rod Granulibacter s
prvou známou patogénnou octovou baktériou Granulibacter bethesdensis [1].
Prokaryotické bunky okrem vlastného chromozómu môžu obsahovať aj iné
cytoplazmatické genofory – plazmidy. Sú to malé kruhové molekuly DNA, voľne uložené
v cytoplazme. Replikujú sa nezávisle na chromozomálnej DNA. Jedna bakteriálna bunka
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môže obsahovť až niekoľko desiatok zôznych plazmidov. Ich veľkosť je veľmi rozmanitá, od
niekoľko kilobáz až po stovky kilobáz. Plazmidy obyčajne obsahujú 1 % - 5 % DNA
v porovnaní s chromozomovou DNA. Sú na nich uložené rôzne doplňujúce gény, ktoré nie sú
pre bunku životne dôležité. Avšak v určitých podmienkach jej môžu poskytnúť selekčnú
výhodu, napr. zabezpečujú rezistenciu na antibiotiká.
Plazmidová DNA octových baktérií je v súčasnosti intenzívne študovaná a poznatky
využívané v taxonómii a pri objasňovaní metabolických procesov v týchto baktériách.
V predloženej práci sme charakterizovali plazmid pAUC19.

Materiál a metódy
Použitý kmeň
Acetobacter izolovaný z fermentačnej zmesi listov Coffea arabica z Austrálie. Bunky
Escherichia coli XL1 Blue.
Kultivačné médium pre Acetobacter (1 000 ml)
5 % kvasničný autolyzát, 3 % peptón, 20 % 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
koncentrácie 30 µg.ml -1.
Izolácia plazmidovej DNA a DNA manipulácie
Plazmidovú DNA sme izolovali upravenou metódou Birnboim a Doly [3]. Pre účely
sekvekvenovania 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 [4].
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 ABI3130 XL Genetic Analyzer 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
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3 001 bp. Naším hlavným cieľom bolo určenie primárnej nukleotidovej štruktúry plazmidu
pAUC19 a charakterizácia jednotlivých ORF.
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 6
901 bp. Tento derivát sme použili na určenie primárnej štruktúry pAUC19.
Plazmid pMBHE sme štiepili restrikčnými endonukleázami BamHI, HindIII, SalI,
NcoI. V plazmide nie je rozpoznávacie miesto pre restrikčnú endonukleázu 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.
Tieto klony sme sekvenovali a tak určili primárnu štruktúru celého plazmidu (obrázok 1.).

Obr. 1 Fyzikálna a génová mapa plazmidu pAUC19 z buniek Acetobacter pasteurianus AUC19

Po

určení

primárnej

štruktúry

sme

s použitím

programu

ORF

Finder

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gorf/) identifikovali otvorené čítacie rámce ORF1,
ORF2 a ORF3. Ich aminokyselinové sekvencie sme porovnali so sekvenciami známych
proteínov v databáze BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
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Celú nukleotidovú sekvenciu skúmaného plazmidu sme analyzovali programom WEBTERMODYM (http://www.gsa.buffalo.edu/dna/dk/WEBTHERMODYN). Takto sme identifikovali oblasť 2 301 – 2 401 nukleotidov, kde je na rozpletenie reťazca potrebná najnižšia
energia ∆E = 93,965 kcal.mol-1.
V jednotlivých ORF sme identifikovali promotórové sekvencie programom BDGP
(http://www.fruitfly.org/seq_tools/promoter.html).
Zistili sme, že ORF1 kóduje 394 aminokyselín veľký proteín, ktorý vykazuje
podobnosť 92 % (1e-177 ) s Na+ závislým nukleozid transportným proteínom v kmeni
Enterobacter sp.638. Tento proteín má deväť transmembranových motívov (obrázok 2.).

Obr. 2 Sekvencia promótorovej oblasti v ORF1, s pravdepodobnou promótorovou
oblasťou -35 boxu a -10 boxu.Podčiarknuté označuje miesto s najnižšou enegiou. V aminokyselinovej sekvencii
sú vyznačené α a β štruktúty proteínov

ORF2 kóduje 277 aminokyselín veľký proteín so šiestimi transmembránovými úsekmi.
Vykazuje podobnosť 87 % (1e-126) s permeázou z Escherichia albertii. Táto permeáza patrí
do FTR1 rodiny a katalyzuje prenos železa do bunky (obrázok 3.).
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Obr. 3 Sekvencia promótorovej oblasti v ORF2, s pravdepodobnou promótorovou
oblasťou -35 boxu a -10 boxu. Podčiarknuté označuje miesto s najnižšou enegiou.
V aminokyselinovej sekvencii sú vyznačené α a β štruktúty proteínov

ORF3 kóduje 105 aminokyselín veľký proteín podobný na 80 % ( 2e-43 ) s proteínom
z E. coli UMN026, ktorý transportuje železné ióny (obrázok 4.).

Obr. 4 Promótorová oblasť v ORF3 s pravdepodobnou oblasťou -35 boxu a -10 boxu. V aminokyselinovej
sekvencii sú vyznačené α a β štruktúty proteínu

Záver
V tejto práci sa nám podarilo určit primárnu nukleotidovú štruktúru plazmidu pAUC19
z buniek Acetobacter AUC19. Pomocou bioinformatických nástrojov sme identifikovali 3
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ORF a ich pravdepodobné promótorové sekvencie. Sekvencie aminokyselín z týchto ORF sme
porovnali s existujúcimi proteínmi v databáze BLAST.
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Diverzita Russulaceae na vybraných lokalitách Borskej nížiny
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Abstrakt
Na štyroch fytocenologicky definovaných lokalitách sme pozorovali počas sezóny v roku 2010
diverzitu a frekvenciu zástupcov Russulaceae. Vybrané lokality s monokultúrou Pinus silvestris sa odlišujú
geomorfologickým reliéfom a pokryvnosťou stromovej etáže. Celkovo sme na všetkých lokalitách našli 17
druhov – 15 druhov rodu Russula a 2 druhy rodu Lactarius. V práci porovnávame frekvenciu druhov na
jednotlivých lokalitách a ich známe rozšírenie v Borskej nížine. Diskutované sú vzťahy jednotlivých druhov voči
hostiteľským drevinám a ich ekologické preferencie známe podľa literatúry.

Kľúčové slová: Huby; Agaricomycetes; Russula; Lactarius; Záhorská nížina; ekológia.

Úvod a formulácia cieľa
Čeľaď Russulaceae patrí medzi druhovo najpočetnejšie čeľade v skupine bazídiových
húb. Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska [1] uvádza 146 druhových mien rodu
Russula, z toho 28 mien je evidovaných ako synonymá. Pre rod Lactarius je udávaných zo
Slovenska 76 druhových mien, z toho 6 synoným. Rod Multifurca nemá žiadneho známeho
zástupcu na Slovensku [1]. Ostatné rody čeľade Russulaceae sú málo známe podzemné huby
a nie sú predmetom tejto práce. Oba hlavné rody čeľade Russulaceae – rod Lactarius
i Russula sú typické ektomykorízne rody rastúce v mykoríze s drevinami. Jednotlivé druhy
rastú na ekologicky veľmi odlišných miestach, kde je determinujúcim faktorom práve
prítomnosť mykorízneho symbionta [2].
V Slovenskej republike i v pôvodne Československej republike je miera poznania
Russulaceae čiastočne skreslená. Napriek tomu, že pri determinácii väčšiny druhov sú
potrebné mikroskopické pozorovania, mnohí autori publikovali pochybné terénne určenia
druhov bez zachovaných herbárových položiek a teda aj bez možnosti overiť pravdivosť
určenia [3]. V roku 1984 bola vydaná jediná monografia rodu Russula v ČSR, ktorá sa venuje
i rozlišovaniu

mikromorfologických

znakov.

Koncept

týchto

druhov

vychádzal

z Romagnesiho práce [6].
Cieľom našej práce je prispieť k poznaniu diverzity Russulaceae na Borskej nížine.
Práca nadväzuje na lichenologický výskum vybraných lokalít z predmetného územia Mgr.
Alici Dingovej pod vedením RNDr. M. Valachoviča CSc. Ďalším cieľom je porovnať habitat
študovaných druhov s ekologickými nárokmi udávanými v literatúre.
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Materiál a metódy
Ako študované územie boli zvolené štyri lokality, ktoré boli už v minulosti
fytocenologicky definované v diplomovej práci Mgr. Dingovej. Všetky štyri lokality sa
nachádzajú na území Borskej nížiny, ktorá spolu s geomorfologickým celkom Chvojnickou
pahorkatinou tvorí Záhorskú nížinu. [4]. Celá oblasť Borskej nížiny má rovinný charakter a je
typická prítomnosťou viatych pieskov, ktoré vytvárajú rôzne geomorfologické útvary,
najčastejšie pieskové násypy – duny. Lokality sa vyskytujú v nadmorskej výške v rozmedzí
190 až 220 m n.m. Hlavným pôdnym profilom sú regozeme s kyslým humusovým
horizontom, vznikajúcim humifikáciou kyslého opadu. Borská nížina patrí do mierneho
klimatického pásma. V minulosti prebiehala na tomto území intenzívna ťažba dreva, ktorá
mala za následok obnovenie pohybov pieskov a preto sa v 16. a 17. storočí uskutočnilo
zalesňovanie uvoľnených pieskov a následný vznik typických borovicových monokultúr
s Pinus silvestris [5].
Stručná charakteristika lokalít:
1. U Bulánkú (17°13´50´´ 49°38´39´´) Územie nachádzajúce sa v katastri obce Borský
Peter, so zvlneným terénom. Uprostred lokality sa nachádza veľká piesková duna. Územie so
staršou monokultúrou Pinus silvestris, pokryvnosť stromovej etáže 65%. V zníženinách sa
vyskytuje vlhkomilný druh Frangula alnus. Na lokalite sa vyskytujú semenáčiky Quercus
petraea, nevytvárajú však poschodie krovín. Z tráv prevláda kyslomilná Festuca ovina.
2. Horáreň Kalaštov (17°14´39´´ 48°38´54´´) Územie nachádzajúce sa v katastri obce
Borský Peter. Lokalita so staršou monokultúrou P. silvestris, pokryvnosť stromovej etáže
40% s výrazne presvetlenými plochami. V krovinnom poschodí zmladzuje výhradne P.
silvestris s výškou 2 až 6 m a pokryvnosťou 30%. V poschodí E0 dominuje kyslomilný druh
Dicranum polysetum, najvyššiu diverzitu v tejto etáži dosahoval rod Cladonia.
3. Horné Valy (17°07´18´´ 48°34´17´´) Územie nachádzajúce sa v katastri obce Horné
Valy. Lokalita s monokultúrou P. silvestris, na okraji plochy malá plocha porastu Robinia
pseudoaccacia. Celková pokryvnosť stromovej etáže je 55%. Na lokalite zmladzuje P.
silvestris, R. pseudoaccacia a Q. petraea. Na ploche dominuje kyslomilný druh Dicranum
polysetum. Na území sa nachádza niekoľko menších pieskových dún s vlhšími terénnymi
depresiami, blízka prítomnosť jelšiny môže mať vplyv na zmenenú mikroklímu. Vzhľadom
k blízkosti obce je plocha mierne ruderalizovaná.
4. Krížnica (17°05´58´´ 49°29´48´´) Územie nachádzajúce sa v katastri obce
Lakšárska Nová Ves s monokultúrou P. silvestris. Pokryvnosť stromovej etáže je 60%. Na
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území dominovali kyslomilné taxóny Festuca ovina ssp. guestfalica, Caluna vulgaris.
Lokalita je charakteristická rovným terénom bez depresií a vyvýšenín.
Do terénu sme chodili počas jednej fruktifikačnej sezóny v závislosti od počasia
v období od júna do októbra 2010. Každá lokalita bola navštívená najmenej trikrát počas celej
sezóny. Zber každého druhu z každej lokality je dokladovaný herbárovými položkami
uloženými v herbári Botanického ústavu Slovenskej Akadémie vied (SAV). V teréne sme
pripravili opis znakov, ktoré sú potrebné na určenie plodníc a konzerváciou sa stratia (chuť,
vôňa, farby, rozmery plodníc,...). Z jednotlivých plodníc sme odobrali výtrusný prach
a vyhodnotili jeho farbu podľa farebnej škály Romagnesiho [6]. Zbery boli určované podľa
kľúča Knudsen H., Vesterhold J. [7] na základe použitia štandardných postupov. Výtrusy boli
pozorované za použitia olejovej imerzie pri 1000x násobnom zväčšení mikroskopu Olympus
CX-41. Na zafarbenie ornamentiky výtrusov bolo použité Melzerove činidlo, dermatocystidy
boli pozorované v sulfovanilíne a inkrustácia primordiálnych hýf v karbolfuchsíne. Na
pozorovanie tvaru buniek hýf bol použitý roztok amoniaku a Kongo červene.
Ku každému zberu bola priradená frekvencia výskytu na jednotlivých lokalitách podľa
stupnice: 1 = 1 zber s 5 a menej plodnicami, 2 = 1 zber s 5 a viac plodnicami alebo viac
zberov s 5 a menej plodnicami, 3 = viac zberov, z toho najmenej jeden s 5 a viac plodnicami.
Metodika určovania stupňov frekvencie bola prevzatá z práce Adamčík et al. [8].
Koncepty druhov a nomenklatúra sú zjednotené podľa práce Knudsen H., Vesterhold
J. [7] s výnimkou konceptu druhu Russula silvestris, ktorá je podľa autorov chápaná ako
Russula emetica var. silvestris. Ekológia druhov nájdených v borinách Borskej nížiny je
porovnaná s prácami Einhelinger [9], Heilman-Clausen et al. [10], Sarnari [11, 12] a Knudsen
H., Vesterhold J. [7].

Výsledky a diskusia
Celkovo sme na všetkých štyroch lokalitách nazbierali a dokladovali 52 exsikátových
položiek, z toho bolo determinovaných 17 druhov – 15 druhov rodu Russula a 2 druhy rodu
Lactarius. Z celkového počtu 17 druhov udávame 6 druhov ako nový nález pre Borskú nížinu
(Russula amoenolens, R. atrorubens, R. badia, R. cessans, R. silvestris a R. vinosa) a 11
druhov potvrdzuje staršie nálezy podľa literatúry. Jednotlivé nálezy sú prehľadne
vyhodnotené v tabuľke (Tab. 1).
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Tab.1 Porovnanie výskytu, frekvencie a ekologických nárokov jednotlivých druhov na študovaných
lokalitách Borskej nížiny počas sezóny 2010. Tučným písmom sú zvýraznené druhy doposiaľ nepublikované
z územia Borskej nížiny. Symbol + označuje viazanosť druhov na hostiteľské dreviny, údaje sú prevzaté
z literatúry (pozri kapitolu Materiál a metódy). V stĺpci „Borovica“ sú označené druhy viazané výhradne na
borovicové lesy, v stĺpci „Ihličnany“ druhy viazané aj na iné ihličnaté dreviny a v stĺpci „Listnáče“ druhy
viazané aj na ihličnaté aj listnaté dreviny. Stĺpec „Literárne údaje“ udáva najstarší literárny záznam o výskyte
tohto druhu v Borskej nížine

Russula amethystina Quél.
Russula amoenolens Romagn.
Russula atrorubens Quél.
Russula badia Quél.
Russula caerulea (Pers.) Fr.
Russula cessans A. Pearson

3

+
+

2

3

Hagara, L. 1992 [14]

+

1

+
2

+
1

+

2

+

Russula risigallina (Batsch) Sacc.

1
2

2

1

2

+
+

Russula xerampelina (Schaeff.)Fr.

2

Celkový počet druhov

8

+

1

+

2
4

7

Dermek A., Pilát A. 1974
[13]
Záhorovská, E.
Jančovičová, S. 1997 [15]
Dermek A., Pilát A. 1974
[13]
Dermek, A. 1976 [16]
Dermek A., Pilát A. 1974
[13]

+
1

3

Dermek A., Pilát A. 1974
[13]
Dermek A., Pilát A. 1974
[13]
Záhorovská, E.
Jančovičová, S. 1997 [15]

+
+

3

Russula vesca Fr.

Literárne údaje

+
1

Russula integra (L.) Fr.

Russula silvestris (Singer)
Reumaux
Russula vinosa Lindblad

2

3

Russula paludosa Britzelm.

Listnáče

+

2

Russula cyanoxantha (Schaeff.)Fr.

Russula sardonia Fr.

Ihličnany

2

Borovica

Lactarius rufus (Scop.) Fr.

Hostiteľská
drevina
Krížnica

1

Horné Valy

Lactarius deliciosus (L.) Gray

Kalaštov

Druh

U Bulánkú

Frekvencia
výskytu

+
5

3

7

Dermek A., Pilát A. 1974
[13]
Dermek A., Pilát A. 1974
[13]

7

Porovnanie našich nálezov a publikovaných údajov z Borskej nížiny
Russula caerulea, R. rissigalina a R. sardonia sú známe z Borskej nížiny ako R. amara
Kučera [14], R. chamaeleontina (Fr.) Fr. [16] a R. drimeia Cooke [13]. Lactarius deliciosus,
L. rufus, R. amethystina, R. caerulea, R. integra, R. sardonia, R. vesca a R. xerampelina sú
publikované z Borskej nížiny ako druhy viazané na Pinus silvestris [13, 15]. Druhy L.
deliciosus, R. caerulea, R. sardonia sú druhy výhradne viazané na P. silvestris [7]. Ostatné
druhy sú známe z listnatých alebo zmiešaných lesov Borskej nížiny [13].
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Porovnanie našich údajov o ekológii s údajmi z literatúry
R. badia, R. cessans rastú prevažne s borovicami, zriedka aj s inými druhmi
ihličnanov. R. amoenolens, R. silvestris sú typické pre borovicové lesy, ale R. amoenolens
rastie veľmi často aj v dubinách a R. silvestris je udávaná aj z kyslých bukových lesov.
R. vinosa, R. paludosa a R. integra sú považované za druhy horských ihličnatých
lesov. Ďalšími druhmi viazanými výhradne na ihličnaté stromy sú L. rufus, R. amethystina, R.
atrorubens, R. integra, R. xerampelina, ale nemajú preferenciu na mykorízu s P. silvestris.
R. cyanoxantha a R. risigallina sú druhy typické pre listnaté lesy a nie sú známe údaje
o ich rozšírení v ihličnatých lesoch Borskej nížiny. R. vesca je druh s veľmi širokou
ekologickou amplitúdou [7,9,10,11,12].
Diverzita a frekvencia nájdených druhov
Najvyššiu diverzitu sme zistili na lokalitách Horné Valy a U Bulánkú, ktoré boli
charakteristické výraznejším geomorfologickým reliéfom. Na týchto územiach sme našli 3
druhy – L. rufus, R. silvestris a R.vesca, ktoré sa vyskytovali na oboch lokalitách, ale
s rozdielnou frekvenciou. R. sardonia, ktorá sa vyskytovala na oboch lokalitách mala rovnakú
frekvenciu 2.
Na lokalite Kalaštov sme zistili druhy, ktoré sa nezhodovali s diverzitou ostatných
lokalít, čo môže byť dôsledkom najmenšej pokryvnosti stromovej etáže a výskytu väčšieho
množstva presvetlených plôch. Najfrekventovanejším druhom na lokalite bola R. badia, ktorá
dosahovala hodnotu frekvencie 3. Ďalšie druhy nájdené na lokalite – R. amethystina, R.
cyanoxantha, R. paludosa dosahovali frekvenciu 2.
Na území Krížnica sme zistili podobnú diverzitu Russulaceae ako na ostatných
lokalitách a iba dva druhy R. risigallina a R. vinosa neboli nájdené na žiadnom zo zvyšných
území.
Druhy L. rufus, R. caerulea, R. sardonia a R. xerampelina dosahujú vyššiu frekvenciu
na viacerých lokalitách. Sú preto pravdepodobne typické pre boriny Borskej nížiny a ďalší
výskum môže potvrdiť ich výskyt aj na iných lokalitách. Naše záznamy sú však založené na
zberoch len počas jednej sezóny a výsledky môžu byť preto skreslené a vyžadujú výskum aj
počas ďalších rokov.

Záver
Našou prácou sme potvrdili výskyt 11 druhov čeľade Russulaceae v borinách Borskej
nížiny. Prinášame údaje o výskyte 6 nových druhov pre študované územie: Russula
amoenolens, R. atrorubens, R. badia, R. cessans, R. silvestris a R. vinosa. Druhy Lactarius
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rufus, R. caerulea, R. sardonia a R. xerampelina, ktoré dosahovali vyššie frekvencie na
lokalitách, hodnotíme ako druhy pravdepodobne typické pre boriny Borskej nížiny.
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Cytochróm P450 1B1 Leu432Val polymorfizmus a hladiny plazmatických
lipidov u pre- a postmenopauzálnych slovenských žien
Veronika Čerňanová
Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Antropológie,
Bratislava 4, 842 15 Bratislava, Slovensko, vcernanova@gmail.com

Abstrakt
Štúdia sa zaoberá polymorfizmom CYP1B1 Leu432Val a hladinami plazmatických lipidov u prea postmenopauzálnych slovenských žien. Súbor pozostával zo 190 zdravých žien vo veku 40-59 rokov, ktoré
pochádzali zo stredného a západného Slovenska. Genotypizácia bola uskutočnená metódou PCR-RFLP.
Najčastejšie sa vyskytoval heterozygotný genotyp CYP1B1 Leu/Val (52%). Medzi hladinami plazmatických
lipidov a jednotlivými genotypmi nebola zistená žiadna signifikantná asociácia. Signifikantné rozdiely neboli
zistené ani medzi pre- a postmenopauzálnymi ženami v rámci somatických a biochemických parametrov.

Kľúčové slová: polymorfizmus CYP1B1; plazmatické lipidy; menopauza

Úvod a formulácia cieľa
Menopauza je dôležitým medzníkom v živote ženy. Priemerný vek ženy v čase
ukončenia menštruačného krvácania je 50-51 rokov. Na Slovensku sa ženy v priemere
dožívajú

75 rokov, to znamená, že prežijú približne tretinu svojho života po ukončení

reprodukčnej funkcie [1].
Menopauza je často asociovaná so zmenami hladiny lipidov, obzvlášť nárastom
celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridov [2, 3, 4] a zníženou hladinou HDL
cholesterolu [5, 6].

Zmeny v hladine LDL cholesterolu počas menopauzy sú spôsobené

zníženým metabolizmom LDL, ktorý je výsledokom poklesu etsrogénov v období
postmenopauzy [2, 3]. Estrogény majú protektívny účinok voči kardiovaskulárnym
ochoreniam [7].
Medzi estrogén-metabolizujúce enzýmy patrí aj ľudský cytochróm P450 1B1. Kóduje
ho gén CYP1B1, ktorý je lokalizovaný na krátkom ramene chromozómu 2 na pozícii 21
(2p21) [8]. Ľudský cytochróm P450 1B1 (CYP1B1) hrá dôležitú úlohu v aktivácii
prokarcinogénov na reaktívne metabolity, ktoré spôsobujú poškodenie DNA. Taktiež oxiduje
rôzne druhy štrukturálne nepríbuzných zlúčenín, ako sú steroidy, mastné kyseliny
a xenobiotiká [9].
CYP1B1 je charakteristický genetickými polymorfizmami. Ide o tzv. missence mutácie
(mutácie meniace zmysel), ktoré spôsobujú substitúciu aminokyselín. Alela CYP1B1*3
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predstavuje polymorfizmus 4326 C → G (m3) a spôsobuje substitúciu Leu432Val [10].
Cieľom tejto štúdie bolo zistiť frekvencie jednotlivých genotypov pre polymorfizmus
CYP1B1 Leu432Val a porovnať ich s inými populáciami. Ďalším cieľom bolo vyšetriť, či
jednotlivé genotypy ovplyvňujú biochemické a somatických parametre. Počas

obdobia

menopauzy sa postupne – ale progresívne – stráca funkcia ovárií, dochádza k ukončenie
produkcie estrogénov ováriami a vzniká súbor endokrinných, somatických a psychických
zmien. Preto som ako posledné zisťovala rozdiely v biochemických a somatických
parametroch medzi ženami v premenopauze a v postmenopauze.

Materiál a metódy
Vyšetrovaný súbor tvorilo 190 žien zo stredného a západného Slovenska. Tieto ženy
boli na základe menopauzálneho statusu rozdelené do 2 kategórií: ženy v premenopauze (115
žien) a ženy v postmenopauze (75 žien). Výskum prebiehal v rámci projektu VEGA
1/0247/09.
Dotazník
Prostredníctvom odborného dotazníka (The Menopause-Specific Questionnaire, A.
Mickiewicz University Poznań, Poland, Maria Kaczmarek) boli zistené všeobecné údaje
o ženách (dátum narodenia, miesto bydliska, vzdelanie,povolanie,...), informácie o ich
životnej úrovni a životnom štýle, o zdravotnom stave a problémoch spojených s menopauzou,
o kvalite života a reprodukčnej histórii.
Antropometria
Ženám bola vyšetrená telesná výška (cm), telesná hmotnosť (kg), obvod pása (cm),
obvod bokov (cm), sagitálny priemer hrudníka (cm) a obvod hrudníka (cm).
BIA (Bioelektrická impedančná analýza, Bioelectrical Impedance Analysis)
Prostredníctvom BIA bolo zisťované telesné zloženie žien. Použitý bol prístroj BIA
101 (Akern, S. r. l.). Získané údaje boli spracované pomocou programu BODYGRAM pre
Windows verzia 1.3, Akern, S. r. l. .
Biochemická analýza
Vzorky krvi na biochemickú analýzu boli spracované v laboratóriu klinickej biochémie
v Bratislave pod vedením odborného garanta pre klinickú biochémiu Doc. P. Blažíčka. Z krvi
boli zistené hodnoty nielen pre hladiny lipidov (cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL
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[mmol/l]), ale aj pre glukózu [mmol/l], GMT [µkat/l], ALT [µkat/l], kreatín [µmol/l], kys.
močovú [µmol/l], bilirubín [µmol/l], ApoA a ApoB [g/l].
Genetická analýza
Genetická analýza prebehla v laboratóriu molekulárnej antropológie na PriF UK
v Bratislave.
DNA sledovaných jedincov bola získaná izoláciou z krvi protredníctvom kitov.
Polymorfizmus CYP1B1 bol detekovaný metódou PCR-RFLP. Reakčná zmes pre PCR o
objeme 25 µl zahŕňala nasledovné zložky: 16,4 µl H2O, 2,5 µl 10xPCR buffer, 3,0 µl 25
mmol/l MgCl2, 0,5 µl 10 mmol/l dNTP, 0,5 µl DMSO (Dimetyl sulfoxid), 0,1 µl Taq DNA
polymerázy (Fermentas), 0,5 µl 10 pmol/l P1 a P2 primerov s nukleotidovými sekvenciami
navrhnutými [20] :
P1 5′ - TCACTTGCTTTTCTCTCTCC - 3′
P2 5′ - AATTTCAGCTTGCCTCTTG - 3′
a 1,0 µl templátovej DNA.
PCR prebiehala v termocykléry (Mastercycler Personal, Eppendorf) za týchto
podmienok:
PCR začala počiatočnou denaturáciou pri teplote

94°C v priebehu 1 minúty. Potom

nasledovalo 36 cyklov pozostávajúcich z:
-

denaturácie: 94°C za 30s

-

hybridizácie (aneealing): 60°C za 30s

-

polymerizácie (extension): 72°C za 40s

a finálnej extenzie 72°C za 7 min.
Prítomnosť PCR produktu bola zisťovaná pomocou elektroforézy. Ak PCR bola
úspešná, nasledovalo štiepenie PCR produktu. Štiepna zmes o objeme 10 µl obsahovala tieto
zložky: H20, Eco571 a pufor. Do štiepnej zmesi sme napipetovali PCR produkt. Štiepenie
prebiehalo v termostate (BIOER) pri teplote 36,5°C počas noci.
Produkty štiepenia boli analyzované prostredníctvom elektroforézy. Použitý bol 3%
agarázový gél a tlmivý roztok TBE. Elektorforéza prebiehala 60 minút pri napätí 120 V.
Po elektorforéze nasledovala vizualizácia DNA fragmentov prostredníctvom UVtransluminátora UVItec. Fotografie gélov s DNA fragmentami boli zaznamenané digitálnym
fotoaparátom LUMIX.
Štatistická analýza
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Štatistické spracovanie údajov bolo uskutočnené pomocou štatistického programu
SPSS verzia 17.0.
Výsledky a diskusia
V tabuľke 1 sú zaznamenané genotypové frekvencie CYP1B1 polymorfizmu pre celý
súbor, osobitne pre ženy v premenopauze a ženy v postmenopauze. V rámci vyšetrovaného
súboru sú jednotlivé genotypy polymorfizmu CYP1B1 v Hardy-Weinbergovej rovnováhe
(X2=2,303, p=0,316, df=2).

Tab. 1 Frekvencie genotypov sledovaného súboru.

ženy v premenopauze (n=115)

ženy v postmenopauze(n=75)

celý súbor (n=190)

Genotyp

n

%

n

%

n

%

Leu/Leu

36

31,3

20

26,7

56

29,5

Leu/Val

55

47,8

44

58,7

99

52,1

Val/Val

24

20,9

11

14,7

35

18,4

Total

115

75
X2=2,303

p=0,316

190
df=2

Heterozygozný genotyp CYP1B1 Leu/Val sa vyskytoval v sledovanej populácii
najčastejšie. V rámci celého súboru mal 52% (99/190 žien) zastúpenie, čo je v porovnaní
s inými populáciami pomerne vysoký výskyt (populácia japonská

23% (46/200 žien),

americká 36% (72/200 žien), nemecká 34,8% (39/112 žien) [11].
Homozygotný genotyp CYP1B1 Leu/Leu dosahoval podstatne nižšie frekvencie ako
v iných pozorovaných populáciách. V rámci našej sledovanej populácie dosahoval 29,5%
(56/190 žien), v porovnaní so 70,5% (141/200 žien) v japonskej populácii, 49,5% (99/200
žien) v americkej populácii a 52,7% (59/112 žien)v nemeckej populácii [11] .
Najnižšie frekvencie spomedzi všetkých genotypov dosahoval homozygotný genotyp
CYP1B1 Val/Val (18,4% celý súbor, 20,9% ženy v premenopauze a 14,7% ženy
v postmenopauze). Tieto frekvencie sa iba málo líšili od frekvencií v iných pozorovaných
populácií. Sasaki et al. [11] uvádza v japonskej populácií 6,5% zastúpenie, v americkej 14,5%
zastúpenie a 12,5% zastúpenie v nemeckej. V čínskej populácii predstavuje tento genotyp
22% [12] .
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V tabuľke 2 sú uvedené priemerné hodnoty BMI, WHR, tukovej hmoty (fm_p_per),
beztukovej hmoty (ffm_p_per), TG, TC. HDL-C a LDL-C pre všetky tri genotypy CYP1B1.

Tab. 2 Priemerné hodnoty lipidov, BMI, WHR a tukovej hmoty vo vzťahu ku genotypom.

Genotyp
Mean ± SD

Mean ± SD

Mean ± SD

Leu/Leu

Leu/Val

Val/Val

p-value

BMI

25,721 ± 3,886

26,52 ± 4,556

25,647 ± 5,331

0,453

WHR

0,803 ± 0,067

0,811 ± 0,075

0,783 ± 0,072

0,098

fm_p_per

35,575 ± 7,774

36,072 ± 7,260

35,300 ± 9,369

0,858

ffm_p_per

64,742 ± 7,390

63,229 ± 8,319

65,266 ± 9,184

0,346

TG

1,301 ± 0,588

1,424 ± 1,076

1,097 ± 0,571

0,098

TC

5,469 ± 0,975

5,569 ± 1,094

5,224 ± 0,931

0,237

HDL-C

1,570 ± 0,425

1,593 ± 0,448

1,645 ± 0,431

0,741

LDL-C

3,291 ± 0,893

3,329 ± 0,999

3,074 ± 0,867

0,407

parametre

Hu et al. [13] vo svojej štúdii zistili, že jedinci s aspoň jednou mutantnou alelou
(CYP1B1 432Val) majú signifikantne vyššie priemerné hodnoty pre HDL-C. Zvýšené hladiny
HDL-C pre genotypy CYP1B1 Leu/Val a CYP1B1 Val/Val boli zistené aj v našom
sledovanom súbore, tieto rozdiely však neboli signifikantné.
V tabuľke 3 sú uvedené priemerné hodnoty vybraných parametrov vo vzťahu
k menopauzálnemu statusu ženy (ženy v premenopauze, ženy v postmenopauze).

Tab. 3 Priemerné hladiny lipidov, BMI, WHR a tukovej hmoty vo vzťahu k menopauzálnemu statusu žien.

ženy v premenopauze
parametre

N

ženy v postmenopauze

SD

min

BMI

mean
25,40
115
3

max

N

4,392

18,22

42,44

75

WHR

115

0,073

0,65

1,05

fm_p_per

115

7,799

17,5

ffm_p_per 115

0,787
34,59
5
65,05
2

8,522

TG

115

1,185

TC

115

HDL-C
LDL-C

mean

SD

min

max

p value

27,229

4,522

17,15

40,65

0,99

75

0,829

0,063

0,68

0,97

0,243

55

74

37,627

7,488

18,5

53,4

0,63

27,4

82,5

74

62,505

7,549

46,6

81,5

0,909

0,643

0,44

3,59

75

1,546

1,124

0,43

8,76

0,583

5,325

0,97

3,46

7,95

75

5,708

1,092

3,24

10

0,613

108

1,627

0,424

0,91

2,85

73

1,549

0,452

0,9

3,01

0,211

108

3,158

0,9

1,47

5,77

73

3,439

0,992

1,66

7,2

0,747
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Po ukončení reprodukčného obdobia ženy dochádza k zvýšeniu hladiny celkového
cholesterolu, LDL a TG a naopak k poklesu hladiny LDL [2, 3, 4, 5, 6]. Tieto rozdiely boli
zistené aj v našom sledovanom súbore, ale neboli signifikantné.

Záver
Frekvencie genotypov polymorfizmu CYP1B1 Leu432Val v rámci pozorovaného
súboru pre- a postmenopauzálnych žien sú v Hardy-Weinbergovej rovnováhe. Genotypy
CYP1B1 Leu/Leu a CYP1B1 Leu/Val sa svojimi frekvenciami odlišovali od frekvencií iných
sledovaných populácii (japonská, americká, nemecká, čínska), pričom frekvencie genotypu
CYP1B1 Val/Val boli porovnateľné. Najčastejšie sa vyskytujúci genotyp bol CYP1B1 Leu/Val
a najnižšie frekvencie dosahoval genotyp CYP1B1 Val/Val.
Nezistila sa žiadna signifikantná asociácia medzi jednotlivými genotypmi a vybranými
somatickými a biochemickými parametrami.
Taktiež nebol pozorovaný žiaden signifikantný rozdiel medzi ženami v premenopauze
a postmenopauze vo vybraných somatických a biochemických parametroch.
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Abstrakt
Myšací herpetický vírus je celosvetovo uznávaným modelom pre štúdium patogenetických,
molekulárno-biologických a imunologických procesov u gamaherpesvírusov. V našom laboratóriu disponujeme
viacerými izolátmi tohto vírusu, ktoré sa vyznačujú rôznymi biologickými vlastnosťami, odlišným priebehom
infekcie in vivo ako aj schopnosťou tvoriť nádory počas dlhodobej infekcie. Je známe, že viaceré izoláty majú
delécie na ľavej strane genómu, avšak doposiaľ sa u väčšiny z nich presne nevie, v akom sú rozsahu. V snahe
preskúmať prítomnosť, či delécie v génoch u všetkých izolátov MHV, sme podrobili ich DNA sérií PCR reakcií
s použitím viacerých primerov. Po korelácii získaných výsledkov so známymi poznatkami o jednotlivých
izolátoch sme dokázali, že nízka onkogenicita môže byť spojená s deléciou génu M4. Naopak, prítomnosť génu
potláčajúceho reaktiváciu vírusu môže viesť k zvýšeniu onkogénneho potenciálu.

Kľúčové slová: myšací herpetický vírus, onkogenicita, genóm, delécie, M4 gén

Úvod a formulácia cieľa
V novembri 1976 sa podarilo izolovať myšací herpetický vírus (MHV) z dvoch
druhov drobných myšovitých hlodavcov odchytených v Rovinke pri Bratislave. Z Myodes
glareolus (hrdziak hôrny, Microtidae) boli izolované MHV-68, MHV-60 a MHV-72 a z
Apodemus flavicollis (ryšavka žltohrdlá, Muridae) sa izolovali MHV-76 a MHV-78 [1].
O osem rokov neskôr k týmto izolátom pribudol ďalší, získaný na Šumave v Čechách [2].
Analýza genómu MHV-68 metódami molekulárnej biológie poukázala na príbuznosť
a homológiu viacerých génov MHV so zástupcami podčeľade Gammaherpevirinae a preto bol
MHV-68 aj všetky jeho izoláty zaradené medzi gamaherpesvírusy, konkrétne do rodu
Rhadinovirus [3]. Detailnejšie štúdium MHV odhalilo, že viaceré časti genómu sú kolineárne
s genómom vírusu Epsteina a Barrovej (HHV-4), ľudského herpesvírusu 8 (HHV-8, KSHV) a
herpesvírusu Saimiri. Nakoľko možnosť štúdia týchto ľudských herpesvírusov je obmedzená
ich úzkym hostiteľským okruhom, myšací herpetický vírus sa stal vhodným modelom pre
výskum

imunologických,

patogenetických

a molekulárno-biologických

vlastností

gamaherpesvírusov v ich prirodzenom hostiteľovi [3, 4].
Prototypovým kmeň MHV-68 je celosvetovo najštudovanejším myšacím herpetickým
vírusom. Po intranazálnom podaní sa MHV-68 šíri do pľúc a hematogénnou cestou do
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pečene, srdcového svalu, obličiek, sleziny, týmusu, močového mechúra, nadobličiek
a Gasserovho ganglia v mozgu. Dlhodobá infekcia vedie k latencii vírusu v B lymfocytoch a
rozvoju lymfoproliferatívneho ochorenia. V priebehu trojročného sledovania sa zistilo, že u 9
% myší sa vytvorili nádory, z ktorých 50 % boli lymfómy [5].
Ostatné izoláty MHV nie sú natoľko preštudované, ale dokázalo sa, že sa odlišujú od
prototypového kmeňa vo viacerých biologických a patogenetických vlastnostiach. Jedným
z najvýznamnejších parametrov infekcie in vivo, v ktorom sa izoláty líšia, je tvorba nádorov
počas dlhodobej infekcie BALB/c myší. Najonkogénnejším je MHV-60, počas infekcie
ktorým pozorovala Pappová et al., 2004 [6] vznik nádorov až u 22 % myší. MHV-72 je
schopný vytvoriť nádory u 13 % myší [7], kým vplyvom infekcie MHV-78 vyvinulo
neoplázie len 7 % myší [8]. V prípade MHV-76 sa nezistila tvorba nádorov ani počas
dvojročnej infekcie [9]. Tieto rozdiely môžu byť spôsobené deléciami rôzne dlhých oblastí
genómu. U viacerých izolátov boli delécie charakterizované – v prípade MHV-Š a MHV-76 –
kým u ostatných izolátov ostávajú ich delécie neidentifikované.
Cieľom našej práce bolo analyzovať ľavý koniec genómu izolátov MHV, nakoľko táto
neesenciálna oblasť najčastejšie podlieha deléciám a gény, ktoré sa tu nachádzajú ovplyvňujú
patogenézu in vivo.

A preto zastúpenie týchto génov v korelácií s vedomosťami

o onkogenicite a odlišnostiach v patogenéze rôznych izolátov, by mohlo lepšie objasniť ich
funkciu počas dlhodobej infekcie.
voľný riadok veľkosť 10
Materiál a metódy
Vírusy:
- MHV-68: prototypový kmeň MHV
- MHV-60: izolát získaný z Myodes glareolus vyznačujúci sa najvyššou onkogenicitou
- MHV-72: izolát u ktorého sa predpokladá delécia M3 génu
- MHV-72 klon h3.7: klon lymfotropného myšacieho herpetického vírusu bol poskytnutý
z laboratória RNDr. M. Kúdelovej, DrSc, VÚ SAV. Vírus bol 3-krát plakovo purifikovaný a
pasážovaný na NMuMG bunkách; v jeho genóme boli dokázané viaceré mutácie v génoch
M7 a K3.
- MHV-76 (´89): pôvodný izolát získaný z Apodemus flavicollis, lyofilizovaný v roku 1989
- MHV-76 (´08): izolát MHV-76 mnohonásobne pasážovaný na bunkových kultúrach rôzneho
pôvodu; nebola u neho dokázaná tvorba nádorov
- MHV-78: izolát získaný z Apodemus flavicollis vyznačujúci sa nízkou onkogenicitou
- MHV-Š: izolát získaný z Apodemus flavicollis pochádzajúceho z Čiech, zo Šumavy
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Pomnoženie vírusu: VERO bunky, vyrastené na Müllerových fľašiach sa infikovali vždy
daným MHV izolátom s multiplicitou 0,05. Po 3-5 dňoch po infekcií bol supernatant aj
s bunkami odobraný a vírusová DNA sa izolovala metódou podľa Hirta.
Izolácia DNA podľa Hirta: Bunkový pelet sa premyl pufrom s pH 7,2 a potom sa
rozsuspendoval v 300 µl TE pufra. Pridalo sa 30 µl 10% SDS, 150 µl 5M NaCl a potom
sa vzorka inkubovala na ľade cez noc. Po centrifugácií pri 10 000 rpm počas 20-30 minút sa
DNA izolovala pomocou fenol-chloroformovej extrakcie (3x), odobratá vodná fáza sa
doplnila 1/10 objemu 3M NaAc (pH 5,2) a 3-násobným objemom 96% etanolu. Vzorka sa
nechala inkubovať cez noc pri -20°C. Po 20 minútovej centrifugácii pri 13 000 rpm sa pelet
dvakrát premyl 96% alkoholom, nechal vysušiť a potom rozpustili v TE (pH 8,0). Takto
izolovaná DNA sa skladovala pri -20°C a ďalej analyzovala pomocou PCR.
PCR: použili sme GoTaq Green Master Mix (Promega) a postupovali sme podľa priloženého
manuálu a výsledok vyhodnocovali na 2% agarózovom géli
Primery:
M1 Forward – 5´-CCACCTTATGCCTTCTTTCCTG- 3´
M1 Reverse – 5´-ACCAACACCTTGATGACCCTTC- 3´
M2 Forward - 5´-GGTGTTGGTTCGGGAGTTTAG- 3´
M2 Reverse - 5´-CTATGGGGTGATGGGACAGAC- 3´
M3 Forward -5´-TGGGCTCACGCTGTACTTGTAGT- 3´
M3 Reverse - 5´-GTGGAAGAGCTGGGTCAAGAGAT- 3´
M4 Forward - 5´-GGAAATTATTCTGCACGCCC- 3´
M4 Reverse - 5´-AACATGGCCAGTTATCCCAC- 3´
ORF50 Forward - 5´-TGGCATATCCAGAGAAGTTGAG- 3´
ORF50 Reverse - 5´-TGGGAGTAGGTATGTAGCTCTG- 3´
voľný riadok veľkosť 10
Výsledky a diskusia
Cieľom našej experimentálnej práce bolo detegovať prítomnosť alebo deléciu génov
M1-M4 na ľavej strane genómu MHV izolátov a v korelácií s vedomosťami o ich patogenéze
a onkogenéze sa pokúsiť o objasnenie funkcie týchto génov.
Jednotlivé izoláty MHV sme najprv pomnožili na permisívnej bunkovej kultúre
VERO. Následne sme vírusovú DNA izolovali pomocou Hirtovej metódy a získaná nukleová
kyselina nám poslúžila ako templát v PCR reakcii. Prítomnosť vírusovej DNA sme najprv
overili – PCR metódou za použitia primerov na gén ORF50 (obr. 1), ktorý je kľúčovým
replikačným a transkripčným aktivátorom a preto sa nachádza u všetkých izolátov. Následne
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sme pristúpili k analýze ľavého konca genómu tak, že sme DNA všetkých izolátov podrobili
PCR s primermi ku génom M1, M2, M3 a M4. Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1.

Obr. 1 Detekcia génu ORF50 u izolátov myšacieho herpetického vírusu

Tab. 1 Prítomnosť jednotlivých génov M1-M4 na ľavom konci genómu u rôznych izolátov myšacieho
herpetického vírusu

MHV-60

MHV-68

MHV-72

MHV-72
h3.7

MHV-76
(´08)

MHV-76
(´89)

MHV-78

MHV-Š

M1

+

+

-

-

-

-

-

-

M2

-

+

-

-

-

-

-

-

M3

-

+

+

+

-

-

-

-

M4

-

+

+

+

-

+

-

+

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že myšací herpetický vírus má tendenciu
zbavovať sa génov na ľavej strane genómu. Táto oblasť kóduje gény neesenciálne pre
replikáciu vírusu in vitro, avšak ovplyvňujú priebeh patogenézy in vivo. Tento poznatok
potvrdzuje aj výsledok mapovania genómu v prípade izolátu MHV-76 – kým pôvodne
izolovaný vírus MHV-76 (´89) obsahoval M4 gén, tak MHV-76 (´08) mnohonásobne
pasážovaný na bunkových kultúrach rôznych hostiteľov tento gén stratil. M4 gén nezohráva
úlohu pri množení vírusu v bunkovej kultúre a preto po viacerých pasážach in vitro bolo pre
vírus výhodnejšie sa ho zbaviť. Delečný mutant MHV-76 (´08) bez M1-M4 génov však po
opätovnej infekcii BALB/c myší in vivo nebol schopný navodiť tvorbu nádorov ani počas
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dlhodobej infekcie [9].
Naša analýza nepotvrdila deléciu M3 génu u izolátu MHV-72, ako to tvrdil Oda et al.
[10]. Nakoľko MHV-72 prešiel v Japonsku pasážovaním cez bunky viacerých hostiteľov
a následne bol pomnožený na králikoch, mohol byť M3 gén v priebehu tohto procesu
vydeletovaný podobne ako k tomu došlo v prípade M4 génu u izolátu MHV-76.
voľný riadok veľkosť 10
Záver
Naše výsledky dokazujú koreláciu prítomnosti génov na ľavej strane genómu so
schopnosťou jednotlivých izolátov navodiť tvorbu nádorov v priebehu dlhodobej infekcie in
vivo. Nesporné je, že by bolo treba pokračovať v hlbšom štúdiu funkcie génov v tejto oblasti
genómu a najmä ich vzájomných interakcií, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť
priebeh vírusovej infekcie v prirodzenom hostiteľovi.
voľný riadok veľkosť 10
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Interakcia Rep20 proteínu s replikačnou oblasťou plazmidu pAG20
Viera Cimová, Martin Babič
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, vieracimova@gmail.com

Abstrakt
Z buniek Acetobacter aceti CCM 3620 sme izolovali a charakterizovali plazmid pAG20, ktorý si pre
svoju replikáciu kóduje malý replikačný proteín Rep20. Proteín sa viaže na repetetívne sekvencie v oblasti
počiatku replikácie. Bioinformatickou analýzou sme potvrdili prítomnosť väzbovej oblasti v podobe štyroch
prerušovaných alfa helixov (HTH motív). rep20 gén sme klonovali do expresného vektora pET30 a pripravili
sme delečný derivát génu v HTH oblasti. Nadprodukovaný nemutovaný a mutovaný proteín sme purifikovali
HPLC afinitnou chromatografiou a proteín sme využili na potvrdenie väzby na regulačnú oblasť plazmidu gel
shift assay reakciou.

Kľúčové slová: Acetobacter; plazmid; replikačný proteín; gel shift assay

Úvod a formulácia cieľa
Octové baktérie patria medzi gram-negatívne mikroorganizmy, ktoré v prírode menia
uhlíkatý substrát na organické kyseliny. Ich využitie sa v súčasnej dobe rozšírilo do viacerých
odvetví. Mnohé kmene octových baktérií majú uplatnenie v potravinárskom, biotechnologickom a farmaceutickom priemysle, vďaka ich produkcii priemyselne využiteľných látok.
Ich veľkou výhodou sú nenáročné kultivačne podmienky, rast pri nízkom pH kultivačného
prostredia (pod pH 5,5), čo pre iné bakteriálne druhy je absolútne nevyhovujúce [1].
Octové baktérie sa stali objektom štúdia molekulárnej biológie so snahou zúžitkovať
produkty bunky ako restrikčné endonukleázy, kryptické plazmidy a enzýmy metabolizmu
sacharidov. Ďalším významným aspektom je využitie octových baktérií ako hostitel'ských
organizmov na produkciu významných peptidov a proteínov [2; 3; 4; 5].
Časť plazmidov pre iniciáciu replikácie využíva vlastné iniciačné replikačné proteíny
známe ako trans-aktivačné faktory alebo Rep proteíny. Tieto proteíny sa viažu v počiatku
replikácie na špecifické sekvencie (cis - aktívne faktory - iteróny), s ktorými Rep proteín
interaguje v monomérnej alebo polymérnej forme [6]. Bioinformatické analýzy ukázali, že na
replikačnom proteíne môžeme identifikovať dve oblasti. Jedna oblasť interaguje s regulačnou
oblasťou na molekule DNA spravidla v počiatku replikácie, čo zabezpečuje sekundárna
štruktúra v zoskupení prerušovaného alfa helixu (HTH motívu) na C-terminálnom konci
proteínu [7; 8]. Druhá oblasť sa využíva na dimerizáciu proteínov a na vzájomnú interakciu
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proteínov v priebehu samotného replikačného procesu. Táto oblasť v N-terminálnej oblasti
obsahuje väčšie množstvo leucínov schopných vzájomnej interakcie, čo vytvára motív
leucínového zipsu [9; 10].
Našim cieľom je pripraviť deléciu v HTH oblasti replikačného proteínu Rep20
plazmidu pAG20 s cieľom určiť aminokyseliny, ktoré sa podieľajú na väzbe proteínu na
molekulu DNA v procese iniciácie replikácie využitím gel shift assay analýzy.

Materiál a metódy
Bakteriálne kmene a plazmidy
V práci sme použili plazmid pAG20 izolovaný z bakteriálneho kmeňa Acetobacter
aceti CCM 3620, expresný vektor pET30repAG20 a expresné bunky E. coli BL21 (DE3).
PCR amplifikácia
Metódou PCR amplifikácie sme z plazmidu pAG20 pripravili 200 bp fragment DNA
obsahujúci regulačnú oblasť iniciácie replikácie ako substrát pre štúdium väzby mutovaného
Rep20 proteínu.
Mutagenéza pomocou PCR metódy
Plazmid pET30repAG20 sme využili ako templát v PCR s cieľom získať delečného
mutanta v aminokyselinách HTH oblasti replikačného proteínu Rep20.
Transformácia a indukcia expresie
Na transformáciu a indukciu expresie rep20 génu a jeho delečného mutanta sme
použili plazmid pET30repAG20 a expresné bunky E. coli BL21 (DE3). Expresiu sme
indukovali pridaním 1 mmol.l-1 IPTG.
Elektroforéza v PAGE
Expresiu Rep20 proteínu a jeho pripraveného mutovaného derivátu sme sledovali
elektroforézou v 12 % PAGE, ktorú sme uskutočnili podľa metódy popísanej Sambrook a kol.
(1989) [11].
Purifikácia proteínu
Po expresii a nadprodukcii sme pripravený divý a delečný mutant Rep20 proteínu
purifikovali HPLC niklovou afinitnou chromatografiou na prístroji Dionex UltiMate 3000.
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Mapovanie väzby proteínu
Schopnosť väzby delečného derivátu Rep20 proteínu na regulačnú oblasť plazmidu
pAG20 sme analyzovali štandardnou metódou gel shift assay a následnou elektroforézou v 4%
PAGE v nedenaturačných podmienkach.

Výsledky a diskusia
Za iniciáciu replikácie plazmidu pAG20, ktorý pochádza z octovej baktérie
Acetobacter aceti CCM 3620 je zodpovedný replikačný proteín Rep20. Proteín sa viaže na
molekulu DNA v oblasti počiatku replikácie prostredníctvom HTH motívu o veľkosti 22
aminokyselinových zvyškov, ktorý je lokalizovaný na jeho C-terminálnej doméne. Pre dôkaz
interakcie replikačného proteínu s regulačnou oblasťou plazmidu pAG20 sme Rep20 proteín
najprv purifikovali HPLC afinitnou chromatografiou na Ni-nosičoch a potvrdili jeho väzbu na
regulačnú oblasť DNA pomocou metódy EMSA.
Technikou PCR amplifikácie s navrhnutými primérmi sme pripravili deléciu v rep20
géne o veľkosti 130 nukleotidov, ktorá zahŕňala dva alfa helixy v sekundárnej štruktúre
replikačného proteínu (Obr. 1).

Obr. 1 PCR amplifikácia rep20 génu. 1. dráha - rep20, 2.dráha - rep20, 3.dráha - mut. rep20, 4. dráha - štandard
molekulových hmotností

Vytvoreným mut.rep20 génom v plazmide pET30a- sme následne transformovali
expresné bunky E. coli BL21(DE3) a indukovali expresiu pridaním 1 mmol.l-1 IPTG. Produktom expresie mut. rep20 génu bol proteín o veľkosti 17,1 kDa (Obr. 2).
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Obr. 2 Expresia Rep20 a mut. Rep20 z plazmidu pET30repAG20 v bunkách E. coli BL21 (DE3) v časovej
závislosti pôsobenia 1mM induktora IPTG na 12% PAGE. 1dráha - Rep20 po 30 min. indukcie IPTG, 2.dráha Rep20 po 1 hod. indukcie IPTG, 3.dráha - Rep20 po 1,5 hod. indukcie IPTG, 4.dráha - Rep20 po 2 hod. indukcie
IPTG, 5.dráha - mut. Rep20 bez indukcie IPTG, 6.dráha - mut . Rep20 po 30 min. indukcie IPTG, 7.dráha mut.Rep20 po 1hod. indukcie IPTG, 8.dráha - mut.Rep20 po 1, 5 hod. indukcie IPTG, 9 dráha - mut.Rep20 po 2
hod. indukcie IPTG

Mutovaný derivát replikačného proteínu sme purifikovali HPLC afinitnou chromatografiou (Obr.3) a sledovali v 12 % PAGE géli (Obr. 4).

Obr. 3 Výstupy z HPLC afinitnej chromatografie. a – nemutovaný, b – mutovaný Rep20 proteín

Obr. 4 Analýza replikačného proteínu Rep20 a mut. Rep20 v 12% PAGE.
Nanesené sú vzorky po purifikácii HPLC chromatografiou: 1.draha - Rep20, 2.draha - mut. Rep20

Schopnosť väzby na regulačnú oblasť molekuly DNA sme analyzovali využitím metódy gel shift assay a elektroforézou v 4 % PAGE v nedenaturačných podmienkách, kde sme so
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zvyšujúcou sa koncentráciou mut.Rep20 proteínu pozorovali klesanie množstva voľnej DNA,
a zároveň stúpanie množstva DNA s naviazaným proteínom (Obr. 5).

Obr. 5 EMSA mut. proteínu Rep20 s regulačnou oblasťou plazmidu pAG20 v 4% PAGE. 1.dráha - väzba na
nešpecifickú DNA, 2.dráha - DNA bez proteínu, 3.dráha - DNA s proteínom - konc. 100 ng, 4.dráha - DNA
s proteínom - konc. 200 ng, 5.dráha - DNA s proteínom - konc.300 ng, 6.dráha s proteínom - konc. 500 ng.

Záver
V predloženej práci sme pomocou molekulárnych techník potvrdili väzbu replikačného
proteínu Rep20 na regulačnú oblasť plazmidu pAG20. Mutagenézou pomocou PCR sme
pripravili deléciu v géne pre replikačný proteín z plazmidu pAG20. Napriek delécii dvoch alfa
helixov sa proteín Rep20 stále viaže na regulačnú oblasť replikácie plazmidu. Delécia znižuje
schopnosť proteínu viazať sa na regulačnú oblasť približne o 40% v porovnaní
s nemutovaným Rep20 proteínom.
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Štúdium kinetiky množenia izolátu 4556 myšacieho herpetického vírusu
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1
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Abstrakt
MHV-4556 bol spolu s MHV-5682 izolovaný ako posledný zo všetkých izolátov. Je to relatívne nový,
doposiaľ len málo charakterizovaný vírus. Pochádza z rozdielneho myšacieho hostiteľa ako prototypový kmeň
a má niektoré vlastnosti, ktoré v porovnaní s inými izolátmi MHV môžeme považovať za unikátne. Táto práca
bola zameraná na štúdium kinetiky množenia MHV-4556, ktorú sme pozorovali zostrojením jednostupňovej
rastovej krivky spomínaného izolátu pri dvoch rôznych multiplicitách infekcie. Zistili sme, že v prvých troch
odberoch (0, 4 a 8 h.p.i.) bol MHV nedetegovateľný, čo súvisí s fázami penetrácie a eklipsy životného cyklu
vírusu. Pri MI-1 sme zaznamenali narastanie infekčného titra ICV aj ECV kontinuálne s priebehom infekcie.
K elúcii maturovaných vírusových častíc došlo 28 h.p.i., čo sa prejavilo nárastom titra ECV z 104 PFU/ml na 107
PFU/ml. Pri MI-0,1 boli hodnoty titrov ECV aj ICV nižšie v porovnaní s MI-1 a k uvoľneniu zrelých viriónov
v tomto prípade nedošlo.

Kľúčové slová: Myšací herpetický vírus; jednostupňová rastová krivka vírusu; izolát 4556

Úvod a formulácia cieľa
Myšací herpetický vírus (MHV) bol izolovaný na území Československa z dvoch
druhov divožijúcich hlodavcov Myodes glareolus (MHV-60, prototypový kmeň MHV-68,
MHV-72) a Apodemus flavicollis (MHV-76, MHV-78, MHV-Šumava, MHV-4556, MHV5682) [1, 2, 3].
In vitro štúdie, ktoré prebehli po izolácii vírusu, preukázali jeho schopnosť množiť sa
na bunkových líniách derivovaných z rôznych živočíšnych druhov čo podporilo názor, že sa
nejedná o cytomegalovírus. V dôsledku tohto širokého spektra hostiteľov a afinite k nervovým
bunkám Gasserovho ganglia [4] bol však MHV chybne zaradený do podčeľade
Alphaherpesvirinae [1, 5]. Až osekvenovaním genómu prototypového kmeňa bola preukázaná
homológia viac ako deviatich ORF so sekvenciami v genóme vírusu Epsteina a Barrovej
(EBV) a vírusu asociovaného s Kaposiho sarkómom (KSHV), čo prispelo k jeho preradeniu
do podčeľade Gammaherpesvirinae, rodu Rhadinovirus [6, 7].
EBV a KSHV sú ľudské onkogénne gamaherpesvírusy asociované s mnohými
lymfoproliferatívnymi a nádorovými ochoreniami ako Burkittov lymfóm, nazofaryngeálny
karcinóm, Hodgkinov lymfóm, posttranslačný lymfoproliferatívny lymfóm, Kaposiho sarkóm
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[8, 9]. Štúdium týchto vírusov je však limitované nedostatkom in vitro systémov a
obmedzeným okruhom hostiteľov. Preto na podrobné analýzy ich vlastností v in vivo a in vitro
podmienkach slúži myšací herpetický vírus, ktorý je všeobecne akceptovaným modelom pre
ich štúdium.
Okrem prototypového kmeňa MHV-68 existuje ďalších sedem izolátov, ktoré sa
navzájom líšia históriou izolácie, patogenetickými vlastnosťami, ale aj deléciami génov
v ľavej časti genómu.
MHV-4556 je relatívne nový, doposiaľ najmenej preštudovaný izolát. Z mála
publikácií, ktoré boli uverejnené, sa najnovšie zamerali hlavne na analýzu jeho génomu, kde
bola zaznamenaná určitá diverzita v porovnaní s inými kmeňmi MHV.[10, 11]. Keďže naše
predchádzajúce štúdie naznačili, že MHV-4556 sa výrazne odlišuje od ostatných izolátov aj
vo viacerých biologických vlastnostiach, cieľom predloženej práce bolo objasniť jednu z nich,
a síce rastovú charakteristiku vírusu.

Materiál a metódy
VERO – je to stabilizovaná bunková línia, ktorá bola derivovaná v roku 1960 Y.
Yasumurom a Y. Kawakitom na Univerzite v Chibe v Japonsku u tkaniva obličky zdravej
dospelej africkej zelenej opice. Je negatívna na reverznú transkriptázu a rezistentná na vírusy
Apeu, Nepuyo, Caraparu, Stratford, Madrid a Ossa. Používa sa na produkciu vakcín,
transfekciu a detekciu verotoxínov, no v súčasnosti hlavne na objavenie nových liečebných
postupov pre rozličné choroby [12].
MHV-4556 – bol izolovaný ako posledný spolu s MHV-5682 z mozgu Apodemus
flavicollis. Vírusneutralizačné testy (VNT) potvrdili, že krížovo reaguje s MHV-72 a taktiež
sa zistilo, že tento izolát je schopný po intracerebrálnej ako aj intraperitoneálnej inokulácii
zabíjať novorodené myši [3].
Plaková titrácia vírusu – Bunková kultúra infikovaná desiatkovými vzostupnými
riedeniami príslušného vírusu je po adsorbcii zaliata karboxymetylcelulózou (CMC). Tým je
obmedzená schopnosť vírusu šíriť sa v bunkovej kultúre, a preto je nútený preniknúť z bunky,
v ktorej sa prvotne rozmnožil len do okolitých susedných buniek. Po 6 dňovej inkubácii sa
takáto infikovaná bunková línia zafarbí kryštáľovou violeťou. Miesta, v ktorých sa vírus
množil sa nám javia ako biele ložiská – plaky. Podľa počtu plakov v súvislosti s riedením
vírusu sa matematickým postupom stanoví titer vírusu v PFU/ml.
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Výsledky a diskusia
V tejto práci sme sa zamerali na podrobnú rastovú charakteristiku izolátu 4556
zostrojením jeho rastovej krivky. V našom prípade išlo o jednostupňovú rastovú krivku čo
znamená, že sme stanovili množstvo vírusu, ktoré vzniklo v priebehu jedného replikačného
cyklu.
Ako vnímavý substrát sme použili VERO bunkovú líniu vyrastenú na 24 jamkových
platničkách, ktoré sme infikovali dvoma rôznymi multiplicitami infekcie (MI) – 0,1 a 1.
Potom sme v pravidelných časových intervaloch odoberali vzorky média, ktoré boli neskôr
vyšetrované na prítomnosť extracelulárneho (ECV) a intracelulárneho (ICV) vírusu plakovou
titráciou. Keďže replikačný cyklus MHV trvá 16 hodín, na odbery sme si zvolili 4 hodinové
intervaly v priebehu 28 hodín.

Tab. 1 Prehľad titrov intracelulárneho (ICV) a extracelulárneho (ECV) vírusu izolátu 4556 pri multiplicite
infekcie 1 a 0,1
Odbery

ICV (MI- 1)/
PFU/ml

ECV (MI- 1)/
PFU/ml

ICV (MI- 0,1)/
PFU/ml

ECV (MI- 0,1)/
PFU/ml

0 h.p.i.

-

-

-

-

4 h.p.i.

-

-

-

-

8 h.p.i.

-

-

-

-

12 h.p.i.

1.102

1.102

5.101

5.101

16 h.p.i.

2,75.103

1,5.102

4,25.102

1,5.102

20 h.p.i.

1.104

1,5.103

1.104

1,25.102

24 h.p.i.

5,5.105

1,5.104

9.104

8,5.103

28 h.p.i.

3,3.105

8,5.107

6,5.104

5.103

Po odčítaní výsledkov plakových titrácií jednotlivých ICV a ECV odberov sme
stanovili grafickú závislosť výšky infekčného titra vírusu (v PFU/ml) od času odberu
jednotlivých vzoriek.
Ako vyplýva z uvedených grafov a tabuľky, v prvých troch odberových intervaloch (0,
4 a 8 h.p.i.) sa prítomnosť vírusu na bunkovej kultúre neprejavila ani pri jednej zo
stanovených multiplicít infekcie. Absencia ICV v skorých štádiách infekcie súvisí
s penetráciou vírusu do vnímavej bunky a fázou eklipsy, kedy je vírus nedetegovateľný,
pretože nové vírusové častice ešte nie sú vytvorené, a staré sú už rozložené za účelom
obnaženia vírusovej nukleovej kyseliny a jej prípravy na replikáciu. Neprítomnosť ECV súvisí
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s faktom, že reziduálny vírus sme po adsorbcii odsali, a replikačný cyklus s produkciou
nových vírusových častíc ešte neprebehol. Prvé, aj keď nízke hodnoty ECV a ICV pri oboch
multiplicitách infekcie sme zaznamenali až v časovom intervale 12 h.p.i.
V prípade multiplicity infekcie MI-1 titer vírusu narastal kontinuálne s priebehom
infekcie, pričom k uvoľneniu maturovaných vírusových častíc došlo 28 h.p.i., čo sa prejavilo
obrovským nárastom infekčného titra ECV z hodnoty 104 PFU/ml v 24-hodinovom odbere na
107 PFU/ml po 28 hodinách [Tab.1, Graf 1].
8
7

Titer (PFU/ml)

6
5
ECV
ICV

4
3
2
1
0
0h

4h

8h

12h

16h

20h

24h

28h

Odbery (h.p.i.)

Graf 1 Rastová krivka izolátu 4556 pri multiplicite infekcie 1.

Pri multiplicite infekcie MI-0,1 bol titer ICV a ECV vo všetkých odberoch nižší
v porovnaní s MI-1, čo splnilo náš predpoklad. Výška titrov jednotlivých odberov v tomto
prípade jasne naznačuje, že k uvoľneniu zrelých vírusových častíc ešte nedošlo.
Pravdepodobne to súvisí s nízkou multiplicitou, a na zachytenie elúcie vírusových častíc by
bolo potrebné sledovať aj neskoršie intervaly infekcie [Tab.1, Graf 2].
4,5
4

Titer (PFU/ml)

3,5
3
2,5

ECV

2

ICV

1,5
1
0,5
0
0h

4h

8h

12h 16h 20h 24h 28h

Odbery (h.p.i.)

Graf 2 Rastová krivka izolátu 4556 pri multiplicite infekcie 0,1.
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Záver
Ako už naznačili naše predchádzajúce štúdie, v tejto práci sme potvrdili fakt, že MHV4556 sa odlišuje od ostatných izolátov aj v rastovej charakteristike. Vychádzajúc z práce
Maksimovej (2002) však môžeme povedať, že rastové vlastnosti vírusu 4556 sú podobné
s izolátom MHV-Šumava, u ktorého bol zostrojením rastovej krivky po izolácii zaznamenaný
najvyšší infekčný titer 108 TCID50/ml, ktorý však adaptáciou na bunkovej kultúre klesol až na
hodnotu 105 TCID50/ml [13]. To, či sa pokles najvyššieho infekčného titra z aktuálnej hodnoty
107 PFU/ml prejaví aj u neadaptovaného izolátu 4556 však bude predmetom nasledujúcich
štúdií.
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Antifungálna a antibakteriálna aktivita novej antimikróbnej látky CTBT
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Abstrakt
V dôsledku narastajúcej rezistencie patogénov voči liečivám, či už antifungálnym alebo
antibakteriálnym, vzrastá aj význam vývoja nových liečiv. Doteraz úspešne používané liečivá strácajú kvôli
rezistencii patogénov svoju pôvodnú účinnosť, a preto je cieľom výskumu vyvinúť liečivá s úplne novým
mechanizmom účinku alebo nájsť také kombinácie liečiv, ktoré by sa stali efektívnou zbraňou proti častokrát
mnohonásobne rezistentným patogénom. Cieľom predkladaných experimentov bolo preskúmanie antifungálnej
a antibakteriálnej aktivity novej antimikróbnej látky CTBT, u ktorej bola nedávno pozorovaná jej schopnosť
scitlivovať bunky kvasiniek na antifungálne látky používané v medicíne. Výsledky experimentov ukazujú, že
táto látka má antibakteriálny i antifungálny účinok a pôsobí letálne tak na kvasinky ako aj spóry vláknitých húb.

Kľúčové slová: CTBT; antifungálna aktivita; antibakteriálna aktivita; cídny účinok; rezistencia
Úvod a formulácia cieľa
V posledných dvoch dekádach počet invazívnych fungálnych infekcií neustále vzrastá
najmä kvôli rezistencii patogénov voči liečivám. Pre jej prekonanie sú vyvíjané antifungálne
látky s novým cieľom účinku a tiež sú skúmané kombinácie antifungálnych látok. Z týchto
dôvodov bola testovaná knižnica 150 heterocyklických zlúčenín, v ktorej bola identifikovaná
nová organická zlúčenina 7–chlorotetrazolo[5,1-c]benzo[1,2,4]triazín, skrátene CTBT, ktorá
ako jediná z knižnice vykazovala chemoscitlivujúcu a antifungálnu aktivitu. Podstatou
cytotoxického účinku CTBT je zvýšenie produkcie reaktívnych foriem kyslíka, predovšetkým
superoxidového anionového radikálu, čím dochádza k indukcii oxidačného stresu v bunkách
kvasiniek [1, 2].
Cieľom experimentov, ktorých výsledky sú zhrnuté v tomto príspevku, bolo
analyzovať účinok CTBT na životaschopnosť kvasiniek a určiť kritický čas pôsobenia CTBT
pre stratu viability ich buniek. Náplňou experimentov bolo ďalej zistiť, či CTBT účinkuje aj
na vláknité huby a porovnať jeho aktivitu s klinicky používanými antimykotikami. Následne
zistiť, či je jeho účinok na konídie vláknitých húb fungistatický alebo fungicídny a napokon
ukázať či a do akej miery je CTBT schopné pôsobiť aj na baktérie.

Materiál a metódy
Použité mikroorganizmy
KVASINKY- Saccharomyces cerevisiae BY 4741
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VLÁKNITÉ HUBY- Aspergillus flavus CCM F – 171, A. fumigatus CCM F – 373, A. niger
CCM F – 384, Botrytis cinerea CCM F – 16, Cladosporium herbarum CCM F – 159,
Epicoccum nigrum CCM F – 185, Chaetomium globosum CCM F – 2785, Microsporum
gypseum CCM F – 8342, Paecilomyces farinosus CCM F – 8023, Penicillium funiculosum
CCM F – 161, P. purpurogenum CCM F – 472, Rhizopus oryzae CCM F – 8284,
Scopulariopsis brevicaulis, Trichoderma viride CCM F – 534
BAKTÉRIE- Bacillus subtilis CCM 22 16, Enterococcus faecalis CCM 70 00, E. faecium
CCM 71 67, Escherichia coli ATCC 39 54, Escherichia coli BMH 71 – 18 muts, Klebsiella
pneumoniae CCM 49 85, Proteus mirabilis CCM19 44, Pseudomonas aeruginosa ATCC 39
55, Salmonella typhimurium TA 100 (Salmonella enterica subspecies enterica serovar
tiphimurium ATCC 38 12), Serratia marcescens CCM 303, Staphylococcus aureus CCM 885,
Lactobacillus amylovorus CCM 4380, Lactobacillus casei subspecies casei CCM 7088,
Lactobacillus acidophilus CCM 4388
Analýza vplyvu CTBT na životaschopnosť kvasiniek
18 hodín rastúca kultúra kvasiniek S. cerevisiae bola zaočkovaná do 5 ml tekutého
YNB média tak, aby výsledná koncentrácia buniek bola 5.106 b/ml média. Následne bol do
média pridaný roztok CTBT na výslednú koncentráciu 5 a 10 µg CTBT/ml média a suspenzia
bola kultivovaná za trepania pri teplote 30 °C. V pravidelných časových intervaloch (po 0, 1,
2, 3, 4, 6, 8, 24 hodinách kultivácie) sa na pevné YNB médium vykvapkali 3 µl 10-krát
zriedenej suspenzie (1500 buniek), ktoré sa nechali kultivovať pri teplote 30 °C. Po 72
hodinách sa vyhodnotil rast kvasiniek na pevnom médiu.
Analýza vplyvu CTBT na klíčenie a životaschopnosť konídií vláknitých húb
Z povrchu 7 – dňovej kultúry A. fumigatus a A. niger boli spóry zmyté do
fyziologického roztoku. Spórová suspenzia bola pridaná do 3 ml tekutého Sabouraudovho
média na koncentráciu spór 3.106 spór/ml a rozpipetovaná do 3 skúmaviek, do ktorých sa
následne pridal roztok CTBT na výslednú koncentráciu 0, 5, 80 µg CTBT/ml. Suspenzia bola
kultivovaná staticky pri teplote 28 °C (A. niger) / 37 °C (A. fumigatus) a po 24 a 48 hodinách,
bola časť suspenzie (450 µl) odobratá, jedenkrát premytá v čerstvom médiu a následne z nej
bolo vykvapkaných 5 µl (15 000 spór) na Sabouraudov agar. Kvapky boli kultivované pri
teplote 28 °C (A. niger) / 37 °C (A. fumigatus). Rast sa vyhodnotil po 24 hodinách kultivácie.
Analýza antifungálnej a antibakteriálnej aktivity CTBT diskovou difúznou metódou
Pri testovaní citlivosti vláknitých húb boli spóry zmyté z povrchu 12 – dňových kultúr
vybraných druhov vláknitých húb do fyziologického roztoku, suspenzia bola nariedená na
x.107 spór/ml a z nej bolo vysiatych 100 µl na povrch Mueller – Hintonovho agaru. V prípade
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testovania citlivosti baktérií bola 24 hodinová kultúra vybraných druhov baktérií na pevnom
Mueller – Hintonovom médiu nariedená do fyziologického roztoku na 0,5 stupeň
McFarlandovej zákalovej stupnice. Pri zisťovaní citlivosti laktobacilov na CTBT bola použitá
18 hodín rastúca kultúra vybraných druhov baktérií rodu Lactobacillus a dvoch druhov iných
G+ baktérií (B. subtilis, S. aureus) v tekutom MRS médiu, ktorá bola nariedená na 0,5 stupeň
McFarlandovej zákalovej stupnice do MRS média. Pri výseve bakteriálnych druhov sa kultúra
rozotrela na povrch pevného Mueller – Hintonovho / MRS média pomocou vatového
tampónu namočeného do suspenzie. Po zaschnutí suspenzie na povrchu pevného média boli
aplikované disky s priemerom 6 mm, na ktoré sa pridal roztok CTBT tak, aby jeho množstvo
na disku bolo 10 µg (vláknité huby), resp. 10 a 20 µg (baktérie). U mikromycét boli na
porovnanie antifungálnej aktivity CTBT a iných xenobiotík použité aj komerčné disky od
firmy ITEST obsahujúce flukonazol (25 µg) a itrakonazol (30 µg). Kultúry vláknitých húb
boli kultivované 72 hodín pri teplote 28 °C / 37 °C (A. fumigatus), kultúry baktérií (okrem
laktobacilov) 24 hodín pri teplote 37 °C a kultúry laktobacilov 48 hodín pri teplote 37 °C.
Výsledky a diskusia
Analýza vplyvu CTBT na životaschopnosť kvasiniek v tekutom médiu potvrdila, že
CTBT má letálny účinok na bunky kvasiniek. Prežívanie buniek kvasiniek záviselo od
koncentrácie CTBT v médiu a času inkubácie. Pri použitej koncentrácii 5 µg/ml bol kritický
čas pôsobenia CTBT na kvasinky 4 hodiny, pretože po tomto intervale bol počet
prežívajúcich buniek výrazne nižší ako na začiatku experimentu, čo znázorňuje Obr. 1.

Obr. 1 Demonštrácia letálneho účinku CTBT na kvasinky S. cerevisiae. Po 0., 1., 2., 3., 4., 6., 8. až 24. hodine
inkubácie buniek s CTBT v tekutom YNB médiu sa bunky vykvapkali na pevné YNB médium a rast sa
vyhodnotil po 72 hodinách kultivácie pri teplote 30 °C.
A); B) CTBT 5 µg/ml, C); D) CTBT 10 µg/ml v tekutom médiu.
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Analýza vplyvu CTBT na klíčenie a životaschopnosť konídií vláknitých húb ukázala,
že CTBT pôsobí fungicídne aj na konídie vláknitých húb. Pri koncentrácii CTBT 80 µg/ml po
24 hodinách inkubácie bolo prežívanie spór a ich schopnosť vyklíčiť výrazne redukovaná. Po
48 hodinách inkubácie bola inhibícia klíčenia spór 100 % - ná. Porovnanie účinku dvoch
koncentrácií CTBT na klíčenie konídií dvoch druhov vláknitých húb demonštruje Obr. 2.

Obr. 2 Demonštrácia letálneho účinku CTBT na konídie vláknitých húb A. niger a A. fumigatus po 0, 24, 48
hodinovej inkubácii s 0 µg/ml CTBT, 5 µg/ml CTBT a 80 µg/ml CTBT v tekutom Sabouraudovom médiu. Po
premytí v čerstvom médiu, boli spóry vykvapkané na pevné Sabouraudovo médium a kultivované 24 hodín.
A) A. niger 0. hodina pôsobenia CTBT, B) A. niger 24. hodina pôsobenia CTBT,
C) A. niger 48. hodina pôsobenia CTBT, D) A. fumigatus 0. hodina pôsobenia CTBT,
E) A. fumigatus 24. hodina pôsobenia CTBT, F) A. fumigatus 48. hodina pôsobenia CTBT.
Horný rad kvapiek 0 µg/ml CTBT, stredný rad kvapiek 5 µg/ml CTBT, dolný rad kvapiek 80 µg/ml CTBT.

Z výsledkov analýzy antifungálnej aktivity CTBT diskovou difúznou metódou
vyplynulo, že CTBT jednoznačne pôsobí aj na vláknité huby, pričom citlivosť rôznych
druhov vláknitých húb na CTBT je rozličná, čo vyjadruje Tab. 1.
Tab. 1 Priemer zóny inhibície v mm okolo diskov obsahujúcich CTBT a dve klinicky používané antimykotiká u
vybraných druhov vláknitých húb po 72 hodinách kultivácie na Mueller – Hintonovom agare pri teplote 28 °C.

Mikroorganizmus
Aspergillus flavus
A. fumigatus
A. niger
Botrytis cinerea
Cladosporium herbarum
Epicoccum nigrum
Chaetomium globosum
Microsporum gypseum
Paecilomyces farinosus
Penicillium funiculosum
P. purpurogenum
Rhizopus oryzae
Scopulariopsis brevicaulis
Trichoderma viride

Priemer zóny inhibície (mm)
CTBT
Flukonazol
Itrakonazol
10 µg
25 µg
30 µg
30
0
15
0
17
42
0
16
35
17
30
0
38
1
15
38
1
14
32
0
12
0
19
19
0
17
32
0
17
30
13
50
0
1
30
0
0
20
0
28
0
0
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Najmenej citlivé na CTBT sa z testovaných druhov ukazovali E. nigrum, S.
brevicaulis a T. viride a naopak najcitlivejšie bolo P. purpurogenum. Všetky testované druhy
boli rezistentné na flukonazol a S. brevicaulis a T. viride aj na itrakonazol. Najsilnejší účinok
z použitých xenobiotík malo práve CTBT.
Pri analýze antibakteriálnej aktivity CTBT diskovou difúznou metódou sa zistilo, že
CTBT účinkuje aj na baktérie. Jeho účinok nebol závislý od typu bunkovej steny, pretože
nebol pozorovaný významný rozdiel v citlivosti na CTBT u G+ a G- baktérií (Tab. 2). Zníženú
citlivosť na CTBT vykazovali E. faecalis, E. faecium a P. mirabilis.
Tab. 2 Priemer zóny inhibície v mm okolo diskov s CTBT u vybraných druhov baktérií po 24 hodinách
kultivácie na Mueller – Hintonovom agare pri teplote 37 °C.
Vlastnosť
Mikroorganizmus
Bacillus subtilis
Enterococcus faecalis
E. faecium
Escherichia coli
Escherichia coli BMH 71 – 18 muts
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus

G+/-

Sod
+/-

Cat
+/-

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Priemer zóny inhibície (mm)
10 µg
20 µg
CTBT/disk
CTBT/disk
ZI
VZI
ZI
VZI
25
32
21
26
n
0
n
0
1
n
13
n
n
21
n
14,5
15
26
11
24
19
n
23
n
n
8,5
n
1
25
15
19,5
19
19
27
25
33
n
22
n
13,5
23,5
n
20,5
n

G+/- - grampozitivita / gramnegativita, Sod +/- - prítomnosť / neprítomnosť superoxiddismutázy,
Cat +/- - prítomnosť / neprítomnosť katalázy, ZI - zóna inhibície rastu, VZI - vonkajšia zóna inhibície rastu
n - neprítomnosť vonkajšej zóny inhibície rastu

Pri sledovaní citlivosti vybraných druhov rodu Lactobacillus sa pozorovala ich
rezistencia voči CTBT. Rezistencia laktobacilov nezávisela od zloženia kultivačného média,
nakoľko iné G+ baktérie (B. subtilis, S. aureus) kultivované na MRS médiu pre laktobacily,
boli citlivosťou porovnateľné s citlivosťou na Mueller – Hintonovom médiu (Obr. 3).
Prekvapivá bola rezistencia voči CTBT u baktérií E. faecalis a druhov rodu
Lactobacillus nachádzajúcich sa v bryndzi [3, 4]. Hoci enterokoky majú superoxiddismutázu,
sú pri raste na bežných médiách kataláza negatívne, čo by mohlo teoreticky zvyšovať ich
citlivosť na oxidačný stres vyvolaný s CTBT. Odolnosť E. faecalis voči oxidačnému stresu by
mohla súvisieť s prítomnosťou iných antioxidačných enzýmov ako je napríklad NADH
peroxidáza [5]. Väčšina laktobacilov nemá superoxiddismutázu ani katalázu, ale akumuluje v
bunke dvojmocné katióny mangánu, ktoré majú schopnosť suplovať katalytické funkcie
superoxiddismutázy a katalázy [6].
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Obr. 3 Porovnanie citlivosti laktobacilov a vybraných druhov G+ baktérií na CTBT diskovou difúznou metódou.
Bunky rástli 24 hodín (B. subtilis, S. aureus) / 48 hodín (laktobacili) na MRS médiu pri teplote 37 °C.
A) L. acidophylus, B) L. amylovorus, C) L. casei, D) B. subtilis, E) S. aureus.
Uloženie diskov: disk vľavo - 10 µg CTBT, disk vpravo - 20 µg CTBT.

Záver
Výsledky práce ukazujú, že CTBT má nielen antifungálnu a chemoscitlivujúcu
aktivitu, odhalenú v predchádzajúcich prácach na kvasinkách [1, 2], ale má aj fungicídny
účinok prejavujúci sa stratou životaschopnosti buniek kvasiniek a vláknitých húb. Naviac
CTBT má aj antibakteriálnu aktivitu, pričom citlivosť baktérií na CTBT závisela od
bakteriálneho druhu. Enterokoky a laktobacili boli výrazne rezistentné voči CTBT.
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Produkcia ľudského rekombinantného rastového faktora v bunkách
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Abstrakt
Ľudský rastový faktor zohráva dôležitú úlohu pri raste organizmu. Jeho nedostatok
spôsobuje rôzne formy rastovej deficiencie. Maturovaná forma tohto hormónu, zbavená
signálnej sekvencie, má veľkosť 191 aminokyselín. Naším cieľom bol výber vhodných
fúznych partnerov a konštrukcia expresného plazmidu pre expresné systémy Eschericha coli.
Na zaistenie rozpustnosti exprimovaného proteínu sme využili fúziu s tioredoxínom. Expresia
rekombinatného proteínu prebiehala v kmeňoch BL21(DE3) a RV308ai. Ako vhodnejšie sa
ukázali bunky RV308ai, v ktorých dochádzalo k vyššej úrovni expresie rekombinatného
ľudského rastového faktoru.
Kľúčové slová: Rekombinantný ľudský rastový faktor; E. coli; heterologická expresia proteínov

Úvod a formulácia cieľa
Ľudský rastový faktor je produktom hypofýzy [1]. Umožňuje rast kostry, mäkkých
tkanív a taktiež je známy pre svoje účinky na metabolizmus oraganizmu [2]. Rastový faktor
je proteín, ktorý vykonáva v tele viacero funkcií a vyskytuje sa vo viacerých morfológiách
[3]. Najčastejšie ako monomér, hoci existuje aj vo formách diméru, triméru, tetraméru
a pentaméru. Proteín má veľkosť 217 aminokyselín, čo sa po odštiepení signálnej sekvencie
zníži na 191. Poznáme 4 izoformy, ktoré sa od seba líšia alternatívnym zostrihom, za
základnú izoformu je považovaná 22kDa forma [1] so 75% zastúpením [4]. Rastový faktor
bez signálnej sekvencie je možné produkovať aj synteticky, technikami rekombinantných
DNA. Takto pripravený proteín, somatropín, sa využíva na liečbu rastovej deficiencie
a Turnerovho syndrómu [1]. O význame somatotropínu z hľadiska biofarmaceutického
priemyslu hovorí veľký počet komerčne dostupných produktov.
Baktérie Escherichia coli sú vhodné pre produkciu rastového faktoru, keďže
nevyžadujú žiadne posttranslačné modifikácie, napr. glykozyláciu [5].
Cieľom predkladanej práce bolo vniesť gén pre ľudský rastový faktor do klonovacieho
a následne expresného vektora. Ďalej transformovať expresným vektorom bunky E. coli kmeň
BL21(DE3) a RV308ai a optimalizovať expresiu rastového faktoru v nich. Práca je súčasťou
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riešenia projektu na zefektívnenie výroby a zvýšenie výťažkov produktu pomocou
racionálneho dizajnu expresného systému.

Materiál a metódy
Použité bakteriálne kmene: Bakteriálne kmene E. coli použité v tejto práci
na klonovanie sú uvedené v Tab. 1.
Tab. 1

hostiteľský kmeň E. coli

genotyp

zdroj

XL1-Blue

endA1; gyrA96(nalR); thi-1;
recA1; relA1; lac; glnV44;
F'[ ::Tn10 proAB+; lacIq;
∆(lacZ)M15]; hsdR17(rKmK+)

Stratagene

DH5α

F- ; endA1; glnV44; thi-1;
recA1; relA1; gyrA96;
deoR; nupG;
Φ80dlacZ∆M15; ∆(lacZYAargF)U169, hsdR17(r K-,
m K+), λ–

New England Biolabs

Použité bakteriálne kmene: Bakteriálne kmene E. coli použité v tejto práci na
expresiu proteínov sú uvedené v Tab. 2
Tab. 2

hostiteľský kmeň E. coli

genotyp

zdroj

BL21(DE3)

F–; ompT; gal; dcm; lon;
hsdSB(rB- mB-); λ(DE3 [lacI;
lacUV5-T7 gene 1 ind1;
sam7; nin5])

Novagen

K12 - RV308ai

Su-; lacX74;
gal::ISII(OP308)
araBAD::T7; RNAP; strA

[6]

Plazmidy: Expresný vektor, z ktorého sme vychádzali je uvedený v Tab. 3.
Tab. 3.

konštrukt

genotyp

zdroj

pJK100EK-LL37

pUC ori, bla(ApR), parB+,
expresná kazeta PT7-trxLL37

[6]
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Konštrukcia expresného vektora: Gén pre rastový faktor (RF) bol komerčne
nasyntetizovaný na základe sekvencie izoformy 1 bez signálnej sekvencie (veľkosť 191
aminokyselín), optimalizovaný na použitie kodónov v E. coli (firma IDT). Bol umiestnený
v klonovacom vektore pIDSMART. Nasledovalo vyštiepenie génu pre RF restrikčnými
edonukleázami PdiI a EcoRI (Fermentas) a analýza DNA pomocou agarózovej elektroforézy.
Fragment veľkosti 603 bp sme vyrezali z gélu a prečistili cez kolónku (GeneJET™ Gel
Extraction Kit, Fermentas).
Z konštruktu pJK100-EK-LL37 sme vyštiepili gén pre LL37 enzýmami EcoRI a PdiI,
za čím nasledovala defosforylácia koncov vektora na zabránenie spätnej cirkularizácie
(FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, Fermentas).
Ligácia pJK100-EK s RF (T4 DNA ligáza, Fermentas) prebiehala s pridaním
polyetylénglykolu z dôvodu jedného tupého konca po štiepení enzýmom PdiI. Nasledovalo
prečistenie vektora po ligácii (GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit, Fermentas).
Elektroporácia: Elektrokompetentné bunky DH5α a XL1-Blue sme pripravili
viacnásobným premývaním deionizovanou vodou s nízkou vodivosťou (0,056 µS/cm), po
čom nasledovala ich transformácia pomocou elektroporácie. Použili sme prístroj Gene
Pulser™, Bio-Rad s nastavením: kapacitancia C = 125µFD, odpor R = 200Ω, napätie
V = 2,5kV. Rekombinanty sme selektovali na Petriho miskách s tuhou LB pôdou
s prídavkom ampicilínu (0,1mg/ml). Potom sme analyzovali rekombinantov miniizoláciou
DNA a následnou gélovou elektroforézou.
Izolácia DNA: kit GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit, Fermentas
Štiepenie: Na overenie správnosti vneseného plazmidu sme konštrukt štiepili
enzýmami EcoRI a PdiI. Elektroforézou v agarózovom géli sme si overili správnu veľkosť
fragmentov.
Expresia rekombinantného proteínu:
Kultivačné médiá: pôda Luria – Berani (LB)
Kultivačné podmienky: nočnou kultúrou sme inokulovali 100 ml čerstvého média
(LB pôda) s príslušným antibiotikom, na trepačke pri 37°C, 210 rpm.
Indukcia expresie: v prípade kmeňa BL21(DE3) indukcia 1 mmol/dm3 IPTG do
tekutej bakteriálnej kultúry pri OD600 = 0,5; kmeň RV308ai indukcia arabinózou, výsledná
koncentrácia roztoku 0,02%, pri OD600 = 0,5
Meranie turbidity: bolo uskutočnené pomocou prístroja SmartSpec™ Plus, Bio-Rad
pri λ = 600 nm, ako blank sa používala čistá LB pôda.
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SDS polyakrylamidová gélová elektroforéza: podľa Laemmli et al., 1970 [9], 12%
SDS PAGE gél
Stanovenie relatívneho pomeru všetkých proteínov exprimovaných v bunkách
voči sledovanému proteínu: vyhodnotenie z gélov SDS polyakrylamidovej gélovej
elektroforézy pomocou počítačového programu CP Atlas 2.0 (Lazarsoftware).

Výsledky a diskusia
Návrh expesného vektora:
Zostrojili sme konštrukt expresného plazmidu s umelo nasyntetizovaným génom pre
ľudský rastový faktor. Pri konštrukcii expresného vektora sme vychádzali z plazmidu
pJK100-EK. Plazmid obsahuje parB+ lokus [6], čím sa dosiahne stabilizácia plazmidu vďaka
postsegregačnému usmrteniu buniek bez plazmidu [7]. Ďalej nesie gén pre ampicilínovú
rezistenciu a expresia cudzorodého proteínu je pod kontrolou T7 promótora [6]. Gén pre
ľudský rastový faktor (hGH) je naviazaný s fúznym partnerom tioredoxínom a HisTag™, za
ktorým je umiestnené štiepne miesto pre enterokinázu, čo umožňuje jedoduché oddelenie
fúzneho partnera. (Obr. 1)

Obr. 1 Expresná kazeta plazmidu pJK100-EK-hGH.

Výber expresných kmeňov:
Expresiu sme vykonali v dvoch kmeňoch buniek E.coli, BL21(DE3) a RV308ai. Kmeň
RV308ai je výhodný kvôli možnosti indukcie expresie proteínov arabinózou, keďže nesie gén
pre T7 RNA polymerázu pod arabinózovým promótorom [6]. BL21(DE3) je hostiteľský
kmeň, ktorý tiež nesie gén pre T7 RNA polymerázu. V tomto prípade je pod promótorom
lacUV5 a na indukciu expresie si vyžaduje laktózu, prípadne IPTG. Nevýhodou systému je
bazálna úroveň expresie RNA polymerázy aj pred indukciou [8].
Expresia rekombinantného proteínu:
U oboch kmeňov sa objavila bazálna expresia rekombinantného fúzneho proteínu
veľkosti ~34 kDa (Obr. 2). Do kultivačného média sme preto pridali roztok glukózy do
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výslednej koncentrácie 0,1%, čím sme dosiahli represiu bazálnej expresie RNA polymerázy.

N

Obr. 2 1 – Štandard molekulových hmotností
proteínov; dráhy 2-4: BL21(DE3) 0h, 2h a 4h
po indukcii; dráhy 5-7: RV308ai 0h, 2h a 4h po
indukcii

Obr 3 +glukóza (0,1%) 1 – Štandard
molekulových hmotností proteínov; dráhy 2-4:
BL21(DE3) 0h, 2h a 4h po indukcii; dráhy
a 5-7: RV308ai 0h, 2h a 4h po indukcii

Na Obr. 3 vidno, že výrazná expresia prebieha v oboch kmeňoch. Na určenie
relatívneho podielu rekombinantného proteínu oproti bunkovým proteínom sme použili
program CP atlas. Bunky RV308ai, 4 h po indukcii expresie, dosahovali vyššiu relatívnu
expesiu proteínu RF (24,1 %) voči zvyšným bunkovým proteínom ako bunky BL21(DE3)
(20,6 %).

Záver
Na produkciu ľudského rastového faktoru sme využili expresný systém baktérie
E. coli. Pripravili sme konštrukt expresného vektora pJK100-EK-hGH, ktorým sme
transformovali kmene E.coli BL21(DE3) a RV308ai. Dosiahli sme vysokú mieru expresie.
Kmeň RV308ai sa ukázal ako vhodnejší expresný systém, kvôli vyššej úrovni expresie
rekombinantného proteínu.
V následnej práci na projekte sa budeme venovať optimalizácii expresie, riadeným
expresiám, batch a fed-batch kultivácii vo fermentore a finálnej purifikácii produktu.
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Morfológia spodnej čeľuste a dentále vybraných zástupcov podčeľade
Anguinae (Squamata, Anguidae)
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84215 Bratislava, Slovensko; dobiasova@fns.uniba.sk
Abstrakt
Najstaršie anguíny pochádzajú z paleocénu Severnej Ameriky. Počas paleocénu a eocénu putovali cez
pevninský most Grónsko a Špicbergy do Európy. Prvý fosílny záznam rodu Ophisaurus pochádza z vrchného eocénu
z južného Anglicka. Na základe fosílnych nálezov sa predpokladá, že v priebehu miocénu migrovali druhy rodu
Ophisaurus do severnej Afriky a tiež do Ázie a ďalej cez Beringovu úžinu do Severnej Ameriky. Najnovšia analýza
mDNA posúva na prvé miesto fylogenetického stromu podčeľade Anguinae severoafrický druh Ophisaurus
koellikeri, potom nasledujú sesterské druhy Pseudopus apodus a Anguis fragilis. Neskôr nasledujú ázijské druhy
ofisaurov a nakoniec severoamerické druhy rodu Ophisaurus. V súčasnej dobe sa navrhuje spätné využívanie
rodového mena Hyalosaurus pre druh O.koellikeri a pôvodné rodové meno Dopasia pre ázijské druhy ofisaurov.
Štúdium je zamerané na porovnávaciu morfológiu spodnej čeľuste a dentálnej kosti všetkých rodov podčeľade
Anguinae. Výskum nepreukázal žiadne relevantné rozdiely, ktoré by slúžili ako podklad pre spätné využívanie
pôvodných rodových mien.

Kľúčové slová: Anguinae; spodná čeľusť; dentále; Ophisaurus; Dopasia; Hyalosaurus.

Úvod
Predkladaná práca je súčasťou väčšieho projektu, ktorý je zameraný na štúdium
morfológie lebky, postkraniálného skeletu a integumentu druhov všetkých troch recentných
rodov podčeľade Anguinae: Anguis, Pseudopus a Ophisaurus. V súčasnej dobe sa však uvažuje
o navrátenie k využívaniu pôvodného rodového mena pre severoafrický druh Ophisaurus
koellikeri a tiež pre ázijské druhy ofisaurov. Na základe výsledkov analýzy sekventovanej
mitochondriálnej DNA Macey et al. (1999) [1] na jednej strane podporil doteraz známu
fylogenézu podčeľade Anguinae publikovanú Klembarom (1981) [2], na druhej strane navrhol
odštiepenie druhu Ophisaurus koellikeri od severoamerických druhov ofisaurov. Böhme and
Ziegler (2009) [3] pomocou genitálnej morfológie podporili myšlienku odštiepenia sa druhu O.
koellikeri a bolo navrhnuté jeho spätné premenovanie na rodové meno Hyalosaurus. Augé (2005)
[4] na základe zubnej morfológie navrhol premenovanie všetkých ázijských druhov ofisaurov
(Ophisaurus gracilis a Ophisaurus harti) na rod Dopasia, ktorý by sa líšil ich predkom aj
fylogenézou.
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Projekt je zameraný jednak na objasnenie taxonómie rodu Ophisaurus a tiež vyriešenie
fylogenetických vzťahov druhov rodov Anguis, Pseudopus, Ophisaurus. Cieľom doterajšieho
štúdia bolo:
1) Opísať a porovnať morfológiu spodnej čeľuste a dentálnej kosti druhov Pseudopus
apodus (Pallas, 1775) z juhovýchodnej Európy a juhozápadnej Ázie, Anguis fragilis
(Linnaeus, 1758) z Európy, juhozápadnej Ázie a rodu Ophisaurus;
2) opísať morfologické rozdiely v stavbe spodných čeľustí a dentálnej kosti druhov
patriacich do rodu Ophisaurus: Ophisaurus attenuatus (Baird, 1880), O. compressus
(Cope, 1900), O. mimicus (Palmer, 1987) a O. ventralis (Linnaeus, 1766) zo Severnej
Ameriky, O. gracilis (Gray, 1845) a O. harti (Boulenger, 1899) z juhovýchodnej Ázie
a O. koellikeri (Günther, 1873) zo severnej Afriky.

Materiál a metódy
Spracovaný je kostrový materiál spodnej čeľuste deviatich druhov podčeľade Anguinae:
Pseudopus apodus, Ophisaurus attenuatus, O. compressus, O. mimicus, O. ventralis, O. gracilis,
Ophisaurus harti, O. koellikeri a Anguis fragilis. Reprezentatívne vzorky jedincov sú deponované
na Katedre ekológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Lebky
fixované alkoholom a formaldehydom sú preparované maceráciou a dočisťované preparačnými
pomôckami pod stereomikroskopom. Pre získanie kostrového materiálu z čerstvých jedincov boli
využité larvy kožojedov (Dermestes sp.).
Morfologický opis disartikulovaných spodných čeľustí bol vykonaný na vzorkách, ktoré
pochádzajú z približne rovnako starých adultných jedincov. Samotné štúdium bolo realizované
pomocou stereomikroskopu. V spolupráci s rastrovacím elektrónovým mikroskopom (SEM) som
získala detailnejšie informácie aj o najmenších štruktúrach. Práca je doplnená o perokresby, ktoré
som vyhotovila pomocou kresliaceho zariadenia stereomikroskopu.

Výsledky a diskusia
Druh Pseudopus apodus bol pôvodne chápaný ako druh rodu Ophisaurus. Klembara
(1979) [5] začal na základe výsledkov o kraniálnej morfológií spätne využívať pôvodné rodové
meno Pseudopus. Porovnania morfológie spodnej čeľuste a dentálnej kosti medzi jednotlivými
druhmi troch skúmaných rodov dokázali jednoznačnú odlišnosť nie len rodu Pseudopus od rodov
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Ophisaurus a Anguis, ale aj odlišnosť všetkých troch rodov navzájom. Výsledky potvrdzujú aj
práce Macey et al. 1999 [1] a Böhme a Ziegler, 2009 [3].

Druh Pseudopus apodus sa od ostatných anguinov líši znakmi:
1) Anteriórna vetva koronoidu je dlhá a štíhla a siaha k anteriórnemu inferiórnemu
alveolárnemu otvoru. Rody Anguis a Ophisaurus majú túto vetvu krátku a nedosahuje k
anteriórnemu inferiórnemu alveolárnemu otvoru.
2) Anteriórny inferiórny alveolárny otvor je

ohraničený

dentálnou, koronoidnou

a spleniálnou kosťou. Rody Anguis a Ophisaurus majú tento otvor ohraničený len
dentálnou a spleniálnou kosťou.
3) Superiórny posteriórny výbežok spleniále je spravidla omnoho dlhší ako inferiórny. Rody
Anguis a Ophisaurus majú posteriórne výbežky spleniále buď rovnako dlhé alebo je dĺžka
jedného výbežku väčšia len o malú časť.
4) Anteriórny mandibulárny otvor leží na ventrálnej strane surangulárneho výbežku dentále.
Rody Anguis a Ophisaurus ho majú posunutý na surangulárnu kosť pod koronoid.
5) Surangulárny výbežok dentále je omnoho dlhší ako koronoidný. Rod Anguis má dentálne
výbežky rovnako dlhé, rod Ophisaurus má dlhší spravidla koronoidný výbežok.
6) Dentálna polica nie je vytvorená ani u druhu P. apodus ani A. fragilis. Väčšina ofisaurov
ju má zreteľne vytvorenú.

Druh Anguis fragilis sa taktiež výrazne odlišuje od ostatných dvoch rodov a preto je správne, aby
tento druh patril do samostatného rodu.

Anguis fragilis sa líši od rodov Pseudopus a Ophisaurus znakmi:
1) Posteriórne výbežky spleniále sú rovnakej dĺžky na rozdiel od rodov Pseudopus
a Ophisaurus.
2) Koronoidný a surangulárny výbežok sú taktiež rovnakej dĺžky na rozdiel od rodov
Pseudopus a Ophisaurus.
3) Dentálna polica nie je vytvorená.
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4) Implantácia zubov nie je typicky pleurodontná. Absentuje prichytenie o alveolárny povrch
dentále, zuby vyrastajú širokými bázami zo subdentálnej platformy, veľká časť zuba je
voľná.

Pôvodne boli dnes žijúce druhy rodu Ophisaurus radené do troch rodov: druhy žijúce
v Severnej Amerike do rodu Ophisaurus (Daudin, 1802 [6]); druh žijúci v severnej Afrike do
rodu Hyalosaurus koellikeri; a druhy žijúce v juhovýchodnej Ázii do rodu Dopasia (Günther,
1873 [7]). Boulenger (1890) [8] svoje výskumy neskôr uzavrel konštatovaním, že všetky tieto
druhy patria do jedného rodu Ophisaurus. Macey et al. (1999) [1] zostavil kladogram podložený
analýzou mDNA. Za jeho najbazálnejšieho člena podčeľade Anguinae pokladá druh O.koellikeri,
potom nasledujú Pseudopus apodus a Anguis fragilis ako sesterské taxóny a až potom nasledujú
ázijské a severoamerické druhy rodu Ophisaurus. Z toho logicky uzatvára, že druh O. koellikeri
musí patriť do iného rodu, teda v tomto prípade do pôvodného rodu Hyalosaurus. Táto topológia
anguinov na kladograme však neodráža morfologické znaky. U všetkých siedmych druhoch rodu
Ophisaurus

(O.attenuatus,

O.ventralis,

O.mimicus,

O.compressus,

O.gracilis,

O.harti,

O.koellikeri) som pozorovala desať znakov: Na spodne čeľusti (obr.1,2) – celkový tvar
mandibuly, dĺžka a ukončenie anteriórnej vetvy koronoidu, dĺžka posteriórnej vetvy koronoidu,
poloha anteriórneho inferiórneho alveolárneho otvoru, porovnanie dĺžok posteriórnych výbežkov
spleniále, poloha anteriórneho mandibulárneho otvoru. Na dentálnej kosti (obr.3) – porovnanie
dĺžok koronoidného a surangulárneho výbežku dentále, prítomnosť dentálnej police, prítomnosť
spleniálneho tŕňa, počet otvorov pre vetvy spodného alveolárneho nervu. Porovnania
jednotlivých znakov zatiaľ nepreukázalo výraznú medzidruhovú morfologickú odlišnosť, ktorá
by podporila vyčlenenie druhu O.koellikeri z rodu Ophisaurus. Ďalej je potrebné spracovať
morfológiu celého kraniálneho a postkraniálneho skeletu a tiež integumentu, aby sa tieto prvotné
výsledky buď potvrdili alebo naopak, aby sa potvrdili výsledky analýzy mDNA.
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Obr.1 Spodná čeľusť druhu Ophisaurus attenuatus, adult, linguálny pohľad

Obr.2 Spodná čeľusť druhu Ophisaurus attenuatus, adult, labiálny pohľad

Obr.3 Dentálna kosť druhu Ophisaurus attenuatus, adult, linguálny pohľad
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Záver
Cieľom výskumu bolo objasnenie správnosti rodových mien jednotlivých druhov
podčeľade Anguinae. Keďže fylogenéza druhov nie je ešte ustálená, sú druhy podčeľade
Anguinae skúmané z rôznych hľadísk. Príspevok je zameraný na komplexnú morfológiu spodnej
čeľuste a dentálnej kosti deviatich druhov tejto podčeľade. Na základe tejto komparatívnej
morfológie som pomocou siedmich najdôležitejších znakov potvrdila správnosť doteraz
zaužívaných troch rodov podčeľade Anguinae: Anguis, Pseudopus a Ophisaurus. Naopak medzi
samotnými druhmi rodu Ophisaurus nepozorujem žiadne výrazné morfologické rozdiely, ktoré
by poukazovali na nutnosť ich rozdelenia do troch samostatných rodov Ophisaurus (Severná
Amerika), Hyalosaurus (severná Afrika) a Dopasia (juhovýchodná Ázia). Pre zvýšenie počtu
sledovaných porovnávaných bodov bude potrebné spracovať kompletnú morfológiu lebky,
postkraniálneho skeletu a integumentu týchto jedincov.
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Výskyt rezistencie proti širokému spektru antiinfekčných liečiv
u akvatických izolátov rodu Enterobacter pochádzajúcich z vôd
Gombaseckej jaskyne (Slovenský kras)
Alena Donauerová, Dana Michálková-Papajová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4, Slovensko; alenka.donauerova@centrum.sk

Abstrakt
Do rodu Enterobacter sa zaraďuje 22 druhov, z ktorých väčšina nie je patogénna, viaceré však môžu
byť považované za oportúnne patogény a preto je ich štúdiu venovaná značná pozornosť. Medzi najnovšie biologické vedné disciplíny patrí jaskynná mikrobiológia, ktorá sa venuje skúmaniu mikroorganizmov jaskynného
prostredia. Voda je jednou z najdôležitejších zložiek jaskynného ekosystému. Monitoring krasových vôd je dôležitý pre ochranu jaskýň, ktoré predstavujú jedinečný biotop. Krasové vody sú tiež potenciálnym zdrojom pitnej
vody, ktorá je v súčasnosti stále vzácnejšia. Cieľom prezentovanej práce bolo stanovenie citlivosti akvatických
izolátov rodu Enterobacter pochádzajúcich z krasových vôd Gombaseckej jaskyne v Slovenskom krase na klinicky používané antimikrobiálne liečivá. V testovanom súbore bol zistený výskyt rezistencie proti širokému spektru
antiinfekčných liečiv používaných v klinickej praxi na terapiu infekčných ochorení spôsobených zástupcami čeľade Enterobacteriaceae.

Kľúčové slová: Enterobacter spp.; krasové vody; rezistencia proti antiinfekčným liečivám

Úvod a formulácia cieľa
Zástupcovia čeľade Enterobacteriaceae, do ktorej patrí aj rod Enterobacter sa v prírode bežne vyskytujú v pôde, vo vode, na rastlinách, niektoré druhy sú súčasťou mikroflóry živočíchov a človeka a môžu spôsobovať aj ich ochorenia. Enterobaktérie patria medzi Gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne baktérie. Do rodu Enterobacter sa dnes zaraďuje 22 druhov,
pričom väčšina z nich nie je patogénna. Z hľadiska humánnej medicíny najvýznamnejšie sú
druhy Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes a Enterobacter sakazakii, aj iné enterobaktery však môžu byť považované za oportúnne patogény [1, 2, 3]. Štúdiu rôznych aspektov
biológie týchto baktérií je preto venovaná značná pozornosť mikrobiológov.
Medzi najnovšie biologické vedné disciplíny patrí jaskynná mikrobiológia, ktorá sa venuje skúmaniu mikroorganizmov jaskynného prostredia. Ide o interdisciplinárnu oblasť, ktorá
spája poznatky mikrobiológie, geológie a chémie. Voda je jednou z najdôležitejších zložiek
jaskynného ekosystému. Je nevyhnutná pre život rôznych organizmov, formovanie jaskýň a
ich výzdoby. Pri monitoringu krasových vôd sa sledujú rôzne kvalitatívne a kvantitatívne parametre, vrátane zdrojov znečistenia a spôsobov jeho odstránenia alebo akumulácie. Je to dôležité pre ochranu jaskýň, keďže pre svoje podmienky predstavujú jedinečný biotop, bez kto-
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rého by mnohé organizmy nemohli existovať. Krasové vody sú tiež potenciálnym zdrojom pitnej vody, ktorá je v súčasnosti stále vzácnejšia [4, 5, 6, 7, 8].
Cieľom prezentovanej práce bolo stanovenie citlivosti akvatických izolátov rodu Enterobacter na široké spektrum antimikrobiálnych liečiv používaných v klinickej praxi na terapiu
infekčných ochorení spôsobených zástupcami čeľade Enterobacteriaceae. Testované izoláty
pochádzajú z krasových vôd Gombaseckej jaskyne v Slovenskom krase [8].

Materiál a metódy
Testovaný súbor tvorilo 27 akvatických izolátov, ktoré boli izolované z vôd Gombaseckej jaskyne v Slovenskom krase [8]. Všetky izoláty boli identifikované ako Enterobacter
spp. použitím komerčnej diagnostickej súpravy ENTEROtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a doplnkových fenotypových testov: rast na selektívne-diagnostických kultivačných
médiách Endo Agar (Biomark, India), MacConkey Agar (Biomark, India) a Simmons Citrate
Agar (Merck, Nemecko), KOH test [9], oxidázový test (Pliva-Lachema, Česká republika), katalázový test [10], PYRAtest (Pliva-Lachema, Česká republika), VPtest (Pliva-Lachema, Česká republika), stanovenie pohyblivosti baktérií na kultivačnom médiu Motility Test Medium
(Biomark, India), stanovenie produkcie želatinázy na kultivačnom médiu Nutrient Gelatin
Medium (Biomark, India).
Citlivosť na antiinfekčné liečivá bola testovaná štandardnou diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [11]. Boli použité nasledujúce disky s antiinfekčnými látkami:
ampicilín (10 µg), mezlocilín (75 µg), piperacilín (100 µg), tikarcilín (75 µg), karbenicilín
(100 µg), mecilinam (10 µg), amoxicilín-kyselina klavulanová (20/10 µg), ampicilín-sulbaktám (10/10 µg), piperacilín-tazobaktám (100/10 µg), tikarcilín-kyselina klavulanová (75/10
µg), cefazolín (30 µg), cefalotín (30 µg), cefamandol (30 µg), cefonicid (30 µg), cefepím (30
µg), cefoperazón (75 µg), cefotetán (30 µg), cefoxitín (30 µg), cefotaxím (30 µg), ceftriaxón
(30 µg), ceftizoxím (30 µg), ceftazidím (30 µg), moxalaktám (30 µg), cefaklor (30 µg), cefixím (5 µg), cefpodoxím (10 µg), cefprozil (30 µg), ceftibutén (30 µg), ertapeném (10 µg),
imipeném (10 µg), meropeném (10 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), lomefloxacín
(10 µg), norfloxacín (10 µg), enoxacín (10 µg), kyselina nalidixová (30 µg), trimetoprim-sulfametoxazol (1,25/23,75 µg), sulfonamidy (300 µg), trimetoprim (5 µg), chloramfenikol (30
µg), nitrofurantoín (300 µg).
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Výsledky a diskusia
Štandardnou diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [11] bola stanovená
citlivosť 27 testovaných akvatických izolátov Enterobacter spp. na 51 rôznych antiinfekčných
liečiv. Všetky izoláty boli citlivé na mecilinam, moxalaktám, ceftibutén, ertapeném, meropeném, gentamicín, netilmicín, lomefloxacín, sulfonamidy a chloramfenikol. Naopak častý výskyt rezistencie (20 a viac rezistentných izolátov) bol pozorovaný v prípade antibiotík ampicilín, karbenicilín, cefazolín, cefalotín, cefonicid, cefoxitín a cefprozil (Tab. 1).

Tab. 1 Výsledky stanovenia citlivosti testovaných akvatických izolátov rodu Enterobacter na antiinfekčné liečivá
štandardnou diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [11]
Antiinfekčné liečivá
Ampicilín
Mezlocilín
Piperacilín
Tikarcilín
Karbenicilín
Mecilinam
Amoxicilín-kyselina klavulanová
Ampicilín-sulbaktám
Piperacilín-tazobaktám
Tikarcilín-kyselina klavulanová
Cefazolín
Cefalotín
Cefamandol
Cefonicid
Cefepím
Cefoperazón
Cefotetán
Cefoxitín
Cefotaxím
Ceftriaxón
Ceftizoxím
Ceftazidím
Moxalaktám
Cefaklor
Cefixím
Cefpodoxím
Cefprozil
Ceftibutén

Počet akvatických izolátov Enterobacter spp.
Rezistencia
Hraničná citlivosť
Citlivosť
24
1
2
4
0
23
5
1
21
2
0
25
20
4
3
0
0
27
19
2
6
15
1
11
5
0
22
3
0
24
20
1
6
23
0
4
4
1
22
21
2
4
5
0
22
1
0
26
12
2
13
20
0
7
4
2
21
1
0
26
1
2
24
16
2
9
0
0
27
19
1
7
3
1
23
14
4
9
24
0
3
0
0
27
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Pokračovanie tab. 1

Antiinfekčné liečivá
Ertapeném
Imipeném
Meropeném
Gentamicín
Amikacín
Kanamycín
Netilmicín
Tobramycín
Streptomycín
Tetracyklín
Minocyklín
Ciprofloxacín
Levofloxacín
Gatifloxacín
Lomefloxacín
Norfloxacín
Enoxacín
Kyselina nalidixová
Trimetoprim-sulfametoxazol
Sulfonamidy
Trimetoprim
Chloramfenikol
Nitrofurantoín

Počet akvatických izolátov Enterobacter spp.
Rezistencia
Hraničná citlivosť
Citlivosť
0
0
27
5
0
22
0
0
27
0
0
27
1
0
26
2
0
25
0
0
27
4
0
23
7
0
20
1
11
15
19
6
2
0
1
26
1
0
26
0
2
25
0
0
27
2
0
25
15
0
12
1
0
26
2
0
25
0
0
27
7
1
19
0
0
27
7
0
20

Testované akvatické izoláty rodu Enterobacter boli získané z krasových vôd Gombaseckej jaskyne v Slovenskom krase. Je to prostredie, ktoré patrí k najmenej znečisteným a preto sa dá predpokladať, že tu nie je výrazný selekčný tlak pre rozvoj rezistencie baktérií proti
antiinfekčným látkam [4, 5, 6, 7, 8]. Napriek tomu bol v testovanom súbore zistený výskyt rezistencie proti 39 antiinfekčným liečivám z 51 testovaných. Ani jeden izolát nebol citlivý na
všetky testované antiinfekčné liečivá. Aj krasové vody môžu teda predstavovať zdroj rezistentných potenciálne patogénnych baktérií, ktoré sa môžu šíriť a spôsobovať infekcie človeka.

Záver
V testovanom súbore akvatických izolátov rodu Enterobacter pochádzajúcich z krasových vôd Gombaseckej jaskyne v Slovenskom krase bol zistený výskyt rezistencie proti širokému spektru klinicky používaných antiinfekčných liečiv.
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Abstrakt
Predkladaná práca sa zaoberá objasnením biologickej funkcie transportného proteínu Knq1p v
kvasinkách Kluyveromyces lactis. Gén KNQ1 je prvou identifikovanou permeázou kvasiniek K. lactis,
podieľajúcou sa na procesoch spojených s odpoveďou buniek kvasiniek na chemický stres. Štúdium regulácie
expresie klonovaného génu ukázalo, že gén KNQ1 je kontrolovaný transkripčným faktorom KlYap1p,
regulujúcim najmä expresiu génov uplatňujúcich sa v odpovedi buniek na oxidačný stres, permeáza Knq1p však
disponuje vlastnosťami, ktoré ju zaraďujú medzi transportné proteíny, podieľajúce sa na mechanizmoch
mnohonásobnej rezistencie kvasiniek K. lactis. Analýza fenotypu delečného mutanta ∆knq1 potvrdila účasť génu
KNQ1 vo fenoméne mnohonásobnej rezistencie K. lactis voči rôznym cytotoxickým látkam. Súčasne sa
potvrdila jeho úloha v transporte bóru podobne ako u jeho homológa ATR1 génu kvasiniek S. cerevisiae.

Kľúčové slová: K. lactis; mnohonásobná rezistencia; transportný proteín Knq1p.
Úvod a formulácia cieľa
Gén KNQ1 kvasiniek Kluyveromyces lactis, kóduje membránovú efluxnú permeázu pre
nízke koncentrácie toxických látok v cytoplazme a udeľuje bunkám K. lactis rezistenciu voči
chemickým látkam [1].
Gén KNQ1 je lokalizovaný na chromozóme III a jeho zvýšená expresia sa pozorovala
ako odpoveď na oxidačný stres indukovaný peroxidom vodíka. Na základe vysokej
sekvenčnej homológie génu KNQ1 s génom ATR1 kvasiniek S. cerevisiae, ako aj analýzy
promótorovej sekvencie génu KNQ1, v ktorej boli identifikované dva motívy rozpoznávané
transkripčným faktorom Yap1p, sa predpokladal podobný mechanizmus transkripčnej
kontroly študovaného génu, aký bol popísaný pre gén ATR1 kvasiniek S. cerevisiae.
Nadexpresia génu KNQ1 v bunkách štandardného typu K. lactis vedie k ich zvýšenej
rezistencii voči viacerým cytotoxickým chemickým látkam [2].
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Cieľom prezentovanej práce bolo porovnanie fenotypu buniek štandardného typu K.
lactis a delečného mutanta ∆knq1 v prítomnosti rôznych inhibične a antifungálne pôsobiacich
zlúčenín. Na základe predpokladanej štruktúrnej a funkčnej homológie génu KNQ1 kvasiniek
K. lactis s génom ATR1 kvasiniek S. cerevisiae a nedávno dokázanej účasti produktu génu
ScATR1 v transporte bóru zistiť, či sa aj produkt génu KNQ1 podieľa na transporte bóru v
kvasinkách K. lactis.

Materiál a metódy
Analyzovali sa štandardné kmene kvasiniek K. lactis – PM4-4B a PM6-7A, a ich
izogénne transformanty – PM4-4B/p23, PM4-4B/H-H, PM6-7A/p23 a PM6-7A/H-H, nesúce
gén KNQ1 na multikópiovom plazmide a porovnávali sa s delečným mutantom PM44B/∆knq1.
Fenotypová analýza testovaných kmeňov sa stanovovala kvapkovým testom na pevných
komplexných a minimálnych médiách, ktoré obsahovali rôzne koncentrácie cytotoxických
látok,

vyvolávajúcich

chemický

stres

(3-amino-1,2,4-triazol,

4-nitrochinolín-N-oxid,

dithiotreithol), rôzne koncentrácie oxidačne pôsobiacich látok (menadión, diamid, peroxid
vodíka, benomyl) a rôzne koncentrácie H3BO3.
S cieľom zistiť či sa gén KNQ1 priamo podieľa na transporte bóru z buniek, sa stanovila
akumulácia kyseliny boritej v bunkových extraktoch kvasiniek štandardného typu PM4-4B,
izogénneho transformanta PM4-4B/p23 ako aj v kmeni delečného mutanta ∆knq1 po
inkubácii buniek v prítomnosti kyseliny boritej. Bunkové extrakty boli pripravené po
mechanickom rozbití buniek podľa protokolu Kaya et al, 2009 [3].

Výsledky a diskusia
Fenotypická analýza študovaných kmeňov kvasiniek ukázala, že prítomnosť génu
KNQ1 vo viacerých kópiách vedie k zvýšenej rezistencii buniek voči použitým cytotoxickým
látkam (4-nitrochinolín-N-oxidu, dithiotreitholu) a naopak vyradenie génu KNQ1 vedie k
zvýšenej citlivosti buniek voči analyzovaným chemickým látkam (Obr. 1; Obr.2). Gén KNQ1
sa teda pravdepodobne podieľa na kontrole chemického stresu v kvasinkách K. lactis podobne
ako gén ATR1 u kvasinky S. cerevisiae. Pri sledovaní vplyvu dithiotreitholu v prípade
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kultivácie na YNB pôdach vykazoval delečný mutant ∆knq1 vyššiu rezistenciu ako
štandardný kmeň PM4-4B a transformanty PM4-4B/p23 a PM4-4B/H-H, ale zároveň bol
delečný mutant citlivejší ako kmene PM6-7A, PM6-7A/p23 a PM6-7A/H-H, z čoho vyplýva,
že tolerancia buniek voči dithiotreitholu je ovplyvnená aj genetickým pozadím použitého
kmeňa. Prítomnosť multikópiových plazmidov p23 a H-H, obsahujúcich gén KNQ1,
v bunkách štandardného kmeňa vedie k mierne zvýšenej tolerancii buniek voči analyzovaným
látkam v porovnaní s izogénnymi štandardnými kmeňmi.
4-NQO µg/ml
0

0,3

Obr. 1 Rast kmeňov kvasiniek K. lactis v prítomnosti 4-nitrochinolín-N-oxidu

DTT mmol/dm3
0

32

Obr. 2 Rast kmeňov kvasiniek K. lactis v prítomnosti dithitreitholu

Ďalšie výsledky fenotypických analýz ukázali, že gén KNQ1 zohráva úlohu aj
v rezistencii buniek K. lactis voči niektorým oxidačne pôsobiacim látkam: menadiónu,
diamidu a benomylu. Neprítomnosť génu KNQ1 vedie k zvýšenej citlivosti buniek voči týmto
oxidačne pôsobiacim látkam (Obr. 3). Na druhej strane vyradenie génu KNQ1 alebo
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prítomnosť génu v bunkách na multikópiovom plazmide nevedie k výraznej zmene citlivosti
buniek voči H202.
Diamid mmol/dm3
0

1,75

2

Obr. 3 Rast kmeňov kvasiniek K. lactis v prítomnosti diamidu.

Ako vyplýva z Obr. 4, gén KNQ1 zohráva úlohu aj v rezistencii buniek K. lactis voči
H3BO3 a teda sa veľmi pravdepodobne priamo podieľa na transporte bóru z kvasiniek K.
lactis. Neprítomnosť génu KNQ1 vedie k zvýšenej citlivosti buniek K. lactis voči H3BO3.
H3BO3 mmol/dm3
0

12

15

Obr. 4 Rast kmeňov kvasiniek K. lactis v prítomnosti kyseliny boritej.

Kinetika akumulácie bóru v bunkách študovaných kmeňov K. lactis je demonštrovaná
na Obr. 5 a 6, z ktorých vyplýva, že delečný mutant ∆knq1 akumuluje najviac kyseliny boritej
v porovnaní so štandardným kmeňom a transformantom, ktoré nesú gén KNQ1 na
multikópiovom plazmide, a vykazujú zvýšený eflux kyseliny boritej z buniek kvasiniek. Na
základe získaných výsledkov možno predpokladať, že gén KNQ1 sa priamo podieľa na
vylučovaní bóru von z buniek kvasiniek K. lactis.
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Obr. 5 Kinetika akumulácie bóru v bunkách analyzovaných kmeňov K. lactis.

Obr. 6 Koncentrácia bóru v bunkách analyzovaných kmeňov po 60 min. inkubácii v prítomnosti 1M H3BO3.

Záver
Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že gén KNQ1, ktorý špecifikuje
MFS transportný proteín, je zahrnutý v kontrole rezistencie buniek K. lactis voči
cytotoxickým látkam. Súčasne sa potvrdila jeho úloha v transporte bóru podobne ako u jeho
homológa – produktu ATR1 génu kvasiniek S. cerevisiae. Z uvedených výsledkov vyplýva, že
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gén KNQ1 je nielen štruktúrnym, ale aj funkčným homológom génu ATR1 kvasinky S.
cerevisiae.
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Vplyv zvýšenej génovej dózy YAP1, STB3 a PDE2 v bunke kvasinky
Saccharomyces cerevisiae na rezistenciu voči oxidačnému a osmotickému
stresu
Eva Drobná, Júlis Šubík
Univerzita Komenského, Prírodovedecká Fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; drobnae@fns.uniba.sk

Abstrakt
V súčasnosti zaznamenávame zvyšujúci sa výskyt rezistentných fungálnych patogénov. Keďže počet
využiteľných antimykotík je limitovaný, je tu snaha o vyvinutie látok, ktoré by potláčali mechanizmy rezistencie,
prípadne by zvyšovali účinok bežne používaných antimykotík. CTBT ((7-chlorotetrazolo[5,1c]benzo[1,2,4]triazine) je nedávno popísana látka, ktorá zvyšuje účinok azolov, cyklohemidu a 5-fluorocytozínu
na viaceré druhy kvasiniek. Pri štúdiu mechanizmov rezistencie voči tejto látke sa ukázalo, že prítomnosť génov
YAP1, STB3 a PDE2 vo zvýšenej génovej dóze v bunkách kvasiniek vedie k rezistencii na CTBT. Nakoľko
CTBT je induktorom oxidačného stresu v bunkách, testoval sa vplyv zvýšenej génovej dózy týchto génov aj na
rezistenciu voči iným látkam indukujúcim oxidačný stres a taktiež osmotický stres.

Kľúčové slová: CTBT; oxidačný stres; kvasinky

Úvod a formulácia cieľa
Zlúčenina 7-chlórotetrazolo[5,1-c]benzo[1,2,4]triazín (CTBT) je látka, ktorá indukuje
tvorbu superoxidov v bunke najmä na mitochondriálnej membráne a spôsobuje tak v bunke
oxidačný stres [1]. Pri skúmaní mechanizmu pôsobenia tejto látky sa v skríningu genomickej
knižnice kvasinky Saccharomyces cerevisiae ukázalo, že zvýšená génová dóza génov YAP1,
STB3 a PDE2 navodzuje rezistenciu buniek voči CTBT. Gén YAP1 kóduje transkripčný faktor
s motívom leucínového zipsu, ktorý aktivuje expresiu génov zahrnutých v odpovedi
kvasinkovej bunky na oxidačný a chemický stres [2]. Gén STB3 kóduje proteín, ktorý sa viaže
na tzv. RRPE elementy, špecifické sekvencie v promótorovej oblasti rastových génov [3] a
taktiež sa viaže so Sin3p [4], ktorý je súčasťou Rpd3 históndeacetylázového komplexu [5].
Gén PDE2 kóduje fosfodiesterázu cAMP, ktorý je významnou signálnou molekulou [6]. Jeho
nadexpresia vedie k zníženiu aktivity proteínkinázy A [7].
Nakoľko CTBT je účinná aj na iné mikroorganizmy, z ktorých niektoré sú
multirezistentné voči chemoterapeutikám, je dôležité odhaliť či je rezistencia voči CTBT
spôsobená nadexpresiou génu YAP1, ale najmä génov STB3 a PDE2, špecifická pre túto látku
alebo sa jedná o mechanizmy, ktoré indukujú zvýšenú odolnosť aj voči iným stresovým
faktorom. Štúdium molekulárnych mechanizmov rezistencie kvasiniek voči CTBT môže
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odhaliť nové súvislosti v regulácii odpovede bunky na oxidačný stres.
Cieľom práce bolo zistiť či nadexpresia génov YAP1, STB3 a PDE2 popri rezistencii
voči CTBT zvýši rezistenciu aj voči osmotickému stresu a oxidačnému stresu.

Materiál a metódy
Použité kmene: Saccharomyces cerevisiae BY4741 [MATa, ∆leu2, ∆ura3, ∆met15,
∆his3]
YAP1 - BY 4741 YEp13:ERG6YAP1
STB3 - BY4741 YEp13:STB3∆SEC7
PDE2 - BY 4741 YEp13:VTS1PDE2
Disková difúzna metóda:
Na Petriho misky s pevným médiom (komplexné – YPD (2%glukóza), YPGE (2%
glycerol + etanol) YNB (2% glukóza) sa vysievali bunky z nočnej kultúry predkultivované
v tekutom YNB (2% glukóza) s príslušnými aminokyselinami za trepania pri 29°C, nariedené
na 2,5x107 b/ml 200 µl na Petriho misku. Po vsiaknutí sa na Petriho misku položili sterilné
disky a na ne sa pipetou naniesli testované zlúčeniny peroxid vodíka, menandion, diamid
a paraquat. Kultúra bola kultivovaná pri 29°C. Výsledky boli odčítané na 3. a 5. deň
kultivácie.
Kvapkový test:
Na YPD (2%glukóza) pôdy obsahujúce rôzne koncentrácie peroxidu vodíka (0.2 mM;
0.4 mM; 0.6 mM; 0.8 mM; 1mM), menadionu (0.1 mM; 0.2 mM; 0.3 mM; 0.4 mM; 0.5 mM),
diamidu (1 mM; 2 mM; 2.5 mM; 3 mM) sorbitolu (0.5 M; 1 M; 1.5 M; 2 M; 2.5 M), NaCl
(0.3 M; 0.4 M; 0.5 M; 0.6 M; 0.7 M; 0.8 M; 0.9 M; 1 M) boli vykvapkané (4 µl/kvapka)
predrastenej kultúry (tekuté YNB 2% glukóza s aminokyselinami, cez noc, pri 29°C)
nariedené na 106, 105, 104, 103 b/ml. Rast pri 29°C. Výsledky odčítané na 5. deň.
Mikrodilučná metóda
Kultúry boli predrastené 16 h v tekutom YNB médiu (2% glukóza, aminokyseliny) pri
teplote 29°C. Kultúry boli nariedené na koncentráciu 1x106 b/ml do tekutého YPD média. Do
jamky sa pipetovalo po 100 µl suspenzie a pridalo sa 100 µl YPD média s dvojnásobnou
koncentráciou testovaných látok: peroxid vodíka (0.2 mM; 0.4 mM; 0.6 mM; 0.8 mM; 1
mM), menadion (0.1 mM; 0.12 mM; 0.14 mM; 0.16 mM; 0.18 mM; 0.2 mM; 0.3 mM),
diamid (2 mM; 3 mM; 4 mM). Ako kontrola rastu bol sledovaný rast všetkých kmeňov v YPD
a ako blank slúžilo čisté YPD. Bunky boli kultivované pri 29°C za aerácie. Inhibícia rastu
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buniek sa sledovala meraním OD pri vlnovej dĺžke 570 nm oproti čistému YPD (MRX
Microtiter plate absorbance reader, Dynex Technologies) v počas 72 h.

Výsledky a diskusia
CTBT je zlúčenina, ktorá indukuje tvorbu superoxidov najmä na mitochondriálnej
membráne a v bunke vzniká oxidačný stres. Nadexpresia génov YAP1, STB3a PDE2 vyvoláva
rezistenciu voči CTBT. Rozhodli sme sa otestovať, či ich nadexpresia vyvoláva rezistenciu aj
voči iným látkam, ktoré indukujú oxidačný stres. Vybrali sa zlúčeniny peroxid vodíka,
menadion, diamid a paraquat. Ako prvú metódu sme zvolili diskovú difúznu metódu na
orientačné porovnanie citlivosti voči spomínaným látkam u CTBT rezistentných (CTBTR)
kmeňov a štandrdného kmeňa BY4741. Citlivosť sme sledovali na troch typoch média
komplexnom glukózovom, komplexnom glycerolovom a syntetickom YNB médiu s 2%
glukózou.

Tab. 1 Výsledky diskového testu na komplexnom YPD médiu. Rast pri 29°C. Hodnotené na 3. a 5. deň
kultivácie. * - veľkosť zóny slabého rastu okolo disku.
Veľkosť inhibičných zón (mm)
YPD

1mM/disk

Paraquat
200 µg/disk

Menadion
2mM/disk

Diamid
5mM/disk

CTBT
2,5 µg/disk

20

0

22,6

19

9,3

BY + YAP1

22,3

0

19,5

12,1

9*

BY + STB3

17,25

0

16,6

19

8,1

BY + PDE2

18,5

0

20,3

18,3

7,6

kmeň
BY4741

H 2O 2

Tab. 2 Výsledky diskového testu na komplexnom YPGE médiu. Rast pri 29°C.Hodnotené na 5. deň kultivácie.
* - veľkosť zóny slabého rastu okolo disku.
Veľkosť inhibičných zón (mm)
YPGE
kmeň
BY4741
BY + YAP1
BY + STB3
BY + PDE2

H 2O 2
1mM/disk

Paraquat
200 µg/disk

Menadion
0,5 mM/disk

Diamid
5mM/disk

CTBT
1 µg/disk

24,5

27,5*

48,3

31,5

52,25

26,3

25,1*

36

27,1

45,3

24,16

20,3*

36,2

30,3

44,6

24

21,3*

34,5

31,3

45,2

Výsledky získané z diskovej difúznej metódy nazančovali, že CTBT rezistentné
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kmene sú rezistentné aj na menadion. Kmeň, ktorý obsahoval na multikópiovom plazmide gén
YAP1 bol rezistentnejší voči diamidu. Ani jeden z CTBT rezistentných kmeňov nebol
rezistentný voči peroxidu vodíka v porovnaní so štandrdným kmeňom. Na presnejšie
porovnanie rezistencie voči testovaným látakm sa stanovovala citlivosť voči testovaným
zlúčeninám aj kvapkovým testom a mikrodilučnou metódou. Pri kvapkových testoch sa
podobne ako pri diskovej metóde neprejavila diferencia v citlivosti na peroxid voídíka oproti
štandardnému kmeňu. Prekvapivo pri kvakovom teste sa neukázala žiadna diferencia
v citlivosti na menadion u CTBTR kmeňov oproti štandardnému kmeňu, navyše všetky kmene
tolerovali len koncnráciu 0,1 mM, pričom by sa očakávala tolerancia vyšších koncntrácií.
Kvapkový test na stanovnie citlivosti k diamidu ukázal, že

kmeň s génom YAP1 je

rezistentnejší voči diamidu oproti štandardnému kmeňu, podobne ako pri diskovej difúznej
metóde.

a)

YAP1
107
STB3
107
PDE2
107
BY4741
b) 107

YAP1
106
STB7
106
PDE2
106
BY4741
106

YAP1
105
STB3
105
PDE2
105
BY4741
105

YAP1
104
STB3
104
PDE2
104
BY4741
104

Obr. 1 Kvapkový test stanovenia citlivosti na diamid. Vľavo kontolná miska YPD bez diamidu, vpravo
miska s 3 mM diamidom. Výsledky boli odčítané na 5. deň rastu pri 29°C (a). Tabuľka znázorňuje
schému kvapkania (b).

Obr. 2 Rast jednotlivých kmeňov v tekutom YPD v prítomnosti viacerých koncentrácií menadionu
v čase 24 h. Počiatočná koncentrácia buniek bola 5x105 b/ml.

Výsledky z mikrodilučnej metódy ukázali, že CTBTR kmene sú sú rezistentné k
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menadionu.
Okrem rezistencie voči oxidačnému stresu sa testovala aj odolnosť voči osmotickému
stresu, nakoľko sa predpokladalo prepojenie medzi zvýšenou expresiou génov YAP1, STB3,
ale najmä PDE2 a transkripčným faktorom Msn2p, ktorý je transkripčným faktrorom pre
odpoveď bunky na všeobecný stres. Citlivosť sa stanovila kvapkovým testom. Sledovala sa
odolnosť voči osmotickému stresu vyvolanému NaCl a vysokými koncetntráciami sorbitolu.

a)
YPD

0,8 M NaCl

0,9 M NaCl

1 M NaCl

b)
0,5 M sorbitol

c)

1 M sorbitol

2 M sorbitol

2,5 M sorbitol

BY4741 107

BY4741 106

BY4741 105

BY4741 104

YAP1 107

YAP1 106

YAP1 105

YAP1 104

STB3 107

STB3 106

STB3 105

STB3 104

PDE2 107

PDE2 106

PDE2 105

PDE2 104

Obr. 3 Výsledky kvapkových testoch na komplexných YPD pôdach a) NaCl, b) sorbitol. Rast pri 29°C hodnoty
odčítané na 5. deň rastu. V tabuľke je znázornená schéma kvapkania (c).

Výsledky neukázali, žeby boli CTBTR kmene odolnejšie aj voči osmotickému stresu.

Záver
Cieľom práce bolo porovnať citlivosť CTBTR kmeňov voči oxidačnému stresu
vyvolanému inými zlúčeninami než CTBT. Výsledky experimentov ukázali, že okrem CTBT
sú tieto kmene rezistentnejšie aj voči menadionu a v prípade kmeňa s génom YAP1 aj voči
diamidu. Obe zlúčeniny indukujú tvorbu superoxidov podobne ako CTBT. Citlivosť
k peroxidu vodíka ako aj k osmotickému stresu je nezmenená v porovnaní so štandardným
kmeňom.

Ďalej sa bude sledovať aktivita enzýmov, ktoré sa podieľajú na odstraňovaní

reaktívnych foriem kyslíka u týchto CTBTR kmeňov, ako aj objasnenie molekulárnych
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mechanizmov, ktoré vedú k zvýšeniu rezistencie voči CTBT v prípade nadexpresie génov
YAP1, STB3 a PDE2.
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Pôdna fykoflóra z dvoch lokalít na juhozápadnom Slovensku
Zuzana Drongová, Ľubomír Kováčik
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révova 39,
811 02 Bratislava, Slovensko; drongova@fns.uniba.sk
Abstrakt
Pôdne sinice a riasy sú nenahraditeľnou súčasťou pôd. Zúčastňujú sa na jej tvorbe, skvalitňovaní,
cykloch, vytvárajú vhodné podmienky pre klíčenie a rast cievnatých rastlín, chránia pôdu pred veternou
a vodnou eróziou. Poznanie siníc a rias prináša nové možnosti využívania fykoflóry v biotechnologických
procesoch, poľnohospodárstve, potravinárstve, stavebníctve a ďalších odvetviach. Preto cieľom výskumu bolo
zmapovanie a izolácia základných kmeňov siníc a rias v lokalitách Bratislava – Révova ul. a Sekule – Mláky II.,
ktoré neskôr poslúžia ako zdroj biologického materiálu pre ďalšie hydrofyzikálne merania vlastností pôd.

Kľúčové slová: Mikroskopická fykoflóra; pôda; sinice; riasy.

Úvod a formulácia cieľa
Hoci sa sinice a riasy na zemeguli vyskytujú dlhé obdobie, ešte stále je ich význam
pomerne nedocenený a ich mikrosvet málo prebádaný. Už v prekambriu sinice kolonizovali
povrch Zeme a postupne pretvárali podmienky vtedajšieho sveta na prijateľnejšie pre ďalší
vývoj života, aký poznáme na našej planéte dnes [1].
Terestrické sinice a riasy sú drobné, neraz až mikroskopické organizmy žijúce len v
niekoľkých centimetroch povrchovej vrstvy pôdy. Často ich spájame s negatívnymi
dôsledkami v životnom prostredí, ako napríklad vodný kvet, toxíny vo vode spôsobujúce
zápaly, či masový úhyn rýb, no v prírode hrajú aj veľmi pozitívnu úlohu a ich hodnota je
nevyčísliteľná. Majú pozoruhodnú schopnosť viazať atmosférický dusík a meniť ho na formu
prijateľnú pre rast vyšších rastlín a tým súčasne zvyšovať jeho obsah v pôde [2]. Známa je ich
inokulácia do ryžových polí ako forma prírodného hnojenia [3]. Veľa druhov rias je
používaných ako potrava pre človeka pre vysoký obsah bielkovín, vitamínov a minerálnych
látok [3]. Sinice sa spolu s riasami často zúčastňujú na tvorbe biologických pôdnych krúst
tým, že spájajú pôdne častice dohromady a takýmto spôsobom pomáhajú chrániť pôdu pred
veternou a vodnou eróziou [4]. Zároveň pomáhajú udržiavať vlhkosť vo vyšších vrstvách
pôdy, a tak zlepšujú podmienky pre klíčenie a rast vyšších rastlín [2]. Vďaka schopnosti
znižovať pH sú niektoré druhy siníc využívané pri rekultivácii alkalických pôd
v poľnohospodárstve a v neposlednom rade spolu s riasami dokážu osídliť iným rastlinám
neprístupné a extrémne biotopy púštnych či polárnych oblastí [1, 5]. Sú aj prvými
kolonizátormi holých substrátov, ako povrchy skál alebo stuhnuté lávové polia po erupciách
sopiek [6].
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Cieľom výskumu bolo zmapovanie dominantných zástupcov pôdnych siníc a rias v
lokalitách Sekule - Mláky II a v Bratislave v okolí Katedry botaniky PriF UK na Révovej
ulici. Okrem charakteristiky druhového zloženia fykoflóry z kmeňových izolátov hlavných
zástupcov siníc a rias z týchto oblastí, išlo aj o zvládnutie ich laboratórnej kultivácie pre
nasledujúce experimentálne účely.
Opis sledovaných lokalít
V lokalite pri Katedre botaniky PriF UK na Révovej ulici v Bratislave boli vytýčené
dve odberové miesta: S – oblasť pod stromami, celoročne bez trávnatého porastu a T – trvalo
zatrávnená oblasť počas vegetačnej sezóny. Táto lokalita leží v nadmorskej výške cca 157 m
n. m. a patrí k teplej, mierne vlhkej klimatickej oblasti, kde priemerná ročná teplota vzduchu
presahuje hodnotu 10 °C [7]. Počas najteplejšieho mesiaca v roku (júl) priemerná mesačná
teplota vzduchu nepresahuje 20 °C [8] a v najchladnejšom mesiaci v roku (január) priemerná
mesačná teplota vzduchu neklesá pod – 2 °C [9]. Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje
v rozpätí 550 – 600 mm [10]. V lokalite sa vyskytujú stredne ťažké, piesčito-hlinité a hlinité
pôdy, pôdny typ – kambizem [11].
V lokalite Sekule – Mláky II. na Záhorí v Borskej nížine boli vytýčené štyri odberové
miesta: SEK-1, čiže trvalo zatrávnená oblasť počas vegetačnej sezóny, SEK-1a – trvalo
zatrávnená oblasť počas vegetačnej sezóny s odstránenou povrchovou vrstvou vegetácie,
SEK-2 – oblasť borovicového lesa (Pinus sylvestris), SEK-3 – oblasť piesočnatej čistiny. Celé
územie má charakter roviny v nadmorskej výške cca 150 m n. m. Patrí k teplej, mierne suchej
klimatickej oblasti, kde sa priemerná ročná teplota vzduchu pohybuje v rozmedzí 9 až 10 °C
[7]. Počas najteplejšieho mesiaca v roku (júl) sa priemerná mesačná teplota vzduchu pohybuje
medzi 20 až 21 °C [8], v najchladnejšom mesiaci roka (január) zase priemerná mesačná
teplota vzduchu neklesá pod –2 °C [9]. Priemerný ročný úhrn zrážok v danej lokalite je do
550 mm [10]. Nachádzajú sa tu ľahké pôdy, piesčité a hlinito-piesčité pôdy, pôdny typ –
fluvizem [11].

Materiál a metódy
Biologický materiál z lokality v Bratislave sme odoberali priebežne v čase september
až december 2010 a slúžila nám ako kontrolná oblasť na vyšpecifikovanie odberových
metodík pôdnych rias pre novú vegetačnú sezónu 2011. Vzorky z tejto lokality sme odoberali
v pravidelných týždenných intervaloch pomocou presne označených krycích sklíčok
uložených na povrchu pôdy. Po zbere krycieho sklíčka z povrchu pôdy nasledoval najskôr
prvý orientačný skríning mikroskopického nárastu v optickom mikroskope a následne
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exponovanú plochu krycieho sklíčka (strana obrátená smerom dolu k pôde) sme obtreli na 2%
agarovú platňu v Petriho miske s kultivačným médiom Z podľa Zehndera. Misky boli
exponované v laboratórnych podmienkach pri teplote cca 20 °C a žiarivkovom osvetlení 4400
lx (FAR 12 W.m-2 resp. 48,6 µmol.m-2.s-1 ). Po cca 10 až 14 dňoch, podľa viditeľného nárastu
rias na agarovej platni, sme pristúpili k izolovaniu siníc a rias pod lupou. Z narastených
kolónii sme vybrali tie, ktoré boli samostatné a oddelené od ostatných kolónií a očkovacou
ihlou sme ich vyizolovali a preniesli do skúmaviek na šikmý agar alebo do roztoku rovnakého
média. Získaný nárast sme viacnásobne reizolovali na nové médium za účelom získania
čistých jednodruhových kultúr.
V lokalite Sekule – Mláky II. na Záhorí sme vykonali len jednorázový odber pôdnych
vzoriek do plastových vzorkovníc v auguste 2010. Pôdna vzorka z každého odberového
miesta bola v laboratóriu spracovávaná dvojakým spôsobom: 1.) Rozpasážovanie rozterom
pomocou sterilnej očkovacej kľučky na kultivačné médium Z v Petrino miske spevnenom 2%
agarom a získané nárasty sme opäť viacnásobne reizolovali na nové kultivačné média, za
účelom získania čistých jednodruhových kultúr. 2.) Nariedenie vzorky v tekutom živnom
médiu Z a po inkubácii v laboratóriu za stáleho osvetlenia a teploty po dobu 14 dní sme takto
získané suspenzie inokulovali na kultivačné médium Z v Petrino miske spevnenom 2%
agarom. Nárasty sme viacnásobne reizolovali na nové kultivačné médium za účelom získania
čistých jednodruhových kultúr.
Ak sa v náraste vyskytli rozsievky, vyhotovili sme z nich trvalé preparáty tak, že
organickú hmotu sme vypálili v 30% H2O2 a schránky následne zaliali do pleuraxu.
Počas celého štúdia sme priebežne vyhotovovali líniové kresby siníc a rias pre názornú
dokumentáciu pomocou mikroskopu Leica CME [obr.1]. Zároveň sme objekty snímali
v optickom mikroskope Leica DM 2500 s Nomarským kontrastom pomocou kamery Leica
DFC 290 HD a nasnímaný obraz spracovali softvérom LAS Version 3.5.0.

Výsledky a diskusia
Vo vybraných lokalitách sa doposiaľ neuskutočnil prieskum zameraný na zmapovanie
druhového zastúpenia fykoflóry. Kalivodová et al. (2008) predstavuje najdôležitejších
zástupcov vyšších rastlín viatych pieskov Slovenska, no z pôdnej mikroflóry spomína len
pôdne mikromycéty [12].
V bratislavskej lokalite sa najčastejšie objavovali druhy z oddelenia Chlorophyta, ako
Chlorella sp. div., Chlorococcum sp., Klebsormidium sp., Scenedesmus obtusiusculus,
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Obr. 1 Pôdna fykoflóra – (a-d) Phormidium sp. div. (e) Klebsormidium subtile (f) K. dissectum (g) Tribonema
minus (h) Xanthonema montanum (i) Eustigmatos cf. polyphem (j) Choricystis minor (k) Stichoccocus minor (l)
S. bacillaris (m) Chlorella sp. (n) Muriella terrestris.
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Keratococcus bicaudatus a Stichococcus minor. Z oddelenia Stramenopila tu bol pozorovaný
Heterococcus sp. div. a niekoľko zástupcov z triedy Bacillariophyceae. Zo siníc bol v lokalite
nájdený Nostoc edaphidum a viacerí zástupcovia rodov Leptolyngbya a Phormidium.
V lokalite Sekule – Mláky II. boli najviac zastúpené tieto druhy z oddelenia
Chlorophyta: Choricystis minor, Stichococcus bacillaris, Klebsormidium dissectum, K. subtile
a Muriella terestris; z oddelenia Stramenopila: Eustigmatos cf. polyphem, Xanthonema
montanum, Tribonema minus a niekoľko zástupcov triedy Bacillariophyceae, z ktorých
najčastešie boli rody Navicula, Gomphonema, Nitzschia a Diatoma; zo siníc išlo len o jedného
zástupcu z rodu Phormidium.

Záver
Z obidvoch lokalít sme vyizolovali celkom 25 taxónov siníc a rias, z toho boli najviac
zastúpené druhy z oddelenia Chlorophyta (zelené riasy), menej zástupcov oddelenia
Stramenopila (rôznobičíkaté riasy) a ešte menej z oddelenia Cyanophyta/Cyanobacteria
(since). Všetko sú to typické terestrické druhy so širokou valenciou výskytu v bežných
pôdach temperátnej klimatickej oblasti. Získané kmeňové kultúry poslúžia pre následné
špeciálne laboratórne experimenty zamerané na štúdium hydrofyzikálnych charakteristík pôd
z danej oblasti.
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Detekcia LOX v tkanivovej kultúre zdravej a keratokonickej rohovky
Ľubica Ďuďáková, Šárka Kalašová a Kateřina Jirsová
1. LF UK a VFN, Ústav dědičných metabolických poruch, Laboratoř biologie a patologie oka,
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2; ČR; lubica.dudakova@lf1.cuni.cz
Abstrakt
Jedným z najčastejších ochorení rohovky je keratokonus – nezápalový proces stenšovania rohovky,
postihujúci hlavne strómu, charakteristický kónickým vykleňovaním povrchu rohovky. Cieľom práce bolo
sledovať výskyt lyzyl oxidázy v zdravej a keratokonickej rohovke. Tento enzým zabezpečuje tvorbu väzieb
medzi kolagénovými vláknami. Boli použité techniky tkanivových kultúr, imunocytochémie, imunoprecipitácie
a Western Blottu. Podarilo sa nám zaviesť protokol na kultiváciu keratocytov rohovky. Z kontrolnej rohovky
migrovali iba keratocyty; myofibroblasty neboli detekované. Keratocyty keratokonu boli zmenené na
myofibroblasty. Technikou Western Blot sme zistili, že v porovnaní so zdravou rohovkou tieto bunky nie sú
schopné produkovať aktívny enzým lyzyl oxidázu ani jeho 50 kDa prekurzor. Objavili sme väčší fragment (~60
kDa), ktorý svedčí o prítomnosti patologickej formy lyzyl oxidázy. Táto zmena by mohla súvisieť s tým, že pri
nedostatku LOX dochádza k strate alebo odbúravaniu strómy.

Kľúčové slová: lyzyl oxidáza; keratokonus; keratocyty; myofibroblasty; explantátové kultúry
Úvod a formulácia cieľa
Rohovka je unikátne transparentné spojivové tkanivo, ktoré plní funkciu pri obrane
pred infekciami, má refrakčnú silu a je odolné voči ťahu [1]. Skladá sa z bazálnych membrán
a z 3 bunkových vrstiev: epitelu, strómy a endotelu. Stróma predstavuje 90% hrúbky rohovky
[2]. Nachádza sa tu relatívne malý počet buniek (keratocyty tvoria 3-10% z celkového
objemu) a je zložená prevažne z kolagénu. Kolagénové vlákna tvoria 300-500 paralelných
vrstiev (lamiel) [3]. Usporiadanie týchto vlákien zabezpečuje transparentnosť rohovky a je
dôležité pre správne sústredenie svetla na retinu s minimálnym rozptylom a optickými
nepresnosťami.
Jedným z najčastejších ochorení rohovky je keratokonus (KK). Je to nezápalový
proces stenšovania rohovky, ktorý postihuje predovšetkým strómu a je charakteristický
kónickým vykleňovaním povrchu rohovky. Prevalencia tohto ochorenia je 29-89 pacientov
z 100 000 v závislosti od študovanej populácie [4, 5].
Abnormality v ultraštruktúre keratokonických rohoviek sú popísané, ku stenšeniu
strómy dochádza predovšetkým v dôsledku redukcie počtu lamiel [6].
Liečba keratokonu sa mení v závislosti od progresie ochorenia. V počiatočných
štádiách sa používajú tvrdé kontaktné šošovky, v neskoršom štádiu bola donedávna jediným
riešením penetrujúca keratoplastika, pričom keratokonus je najčastejším dôvodom pre tento
druh transplantácie. Nedávno bola vyvinutá nová metóda založená na aplikácii vitamínu B2
(riboflavín) a pôsobení UV-A žiarenia [7, 8]. Pri tejto metóde, označovanej ako CXL
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(collagen cross-linking), sa generujú kyslíkové radikály, ktoré následne vytvárajú kovalentné
väzby medzi kolagénovými vláknami. Výsledkom tejto metódy je zvýšenie počtu väzieb
medzi vláknami kolagénu a spevnenie rohovky.
Keratokonus je veľmi zriedkavý u pacientov s diabetom, pretože pri tomto ochorení
dochádza k javu označovanému ako AGEs („advanced glycation endproducts“). Tiež je vzácny
u pacientov s vyšším vekom, v dôsledku vekom vyvolanej tvorbe crosslinkov [9].
V zdravej rohovke je tvorba väzieb medzi kolagénovými vláknami zabezpečovaná
pôsobením enzýmu lyzyl oxidáza (LOX). Princípom je oxidatívna deaminácia amino skupín
lyzínu a hydroxylyzínu kolagénových vlákien [10] a vytvorenie väzby medzi vláknami.
Proteín

LOX

je

predovšetkým

extracelulárny

enzým

[11,

12].

Pomocou

imunoprecipitácie média a extraktu kultivovaných buniek hladkého svalu potkana boli
identifikované 3 formy LOX s molekulovou hmotnosťou 50, 45 a 32 kDa. Fragment
s veľkosťou 50 kDa je lokalizovaný vo vnútri buniek ako aj mimo buniek. Tento fragment sa
mení na 45 kDa veľkú, N-glykozylovanú formu proproteínu [13]. Prokolagén C-proteináza
štiepi 50 kDa prekurzor a vzniká 32 kDa veľký zrelý aktívny enzým[14, 15]. Tieto fragmenty
boli popísané i v ľudských bunkách [16].
Materiál a metódy
Kultúry stromálných buniek rohovky
Transplantát sme premiestnili z transportného média do sterilnej Petriho misky a
omyli v sterilnom fosfátovom pufri (PBS, Phosphate buffered saline). Mechanicky sme
odstránili epitel a endotel. Následne sme strómu rozstrihali v kultivačnom médiu (Amniomax,
Gibco). Kúsky strómy sme položili na stenu kultivačnej nádoby a odsali sme prebytok média.
Po 24 hodinách sme pridali médium Amniomax (Gibco). Bunky sme kultivovali bez
prítomnosti séra. Po 7-14 dňoch z explantátu začali vyrastať keratocyty, ktoré rýchlo
proliferovali do 85 % konfluencie. Použili sme keratocyty piatej pasáže z jednej zdravej
(kadaveróznej) a z prvej pasáže jednej KK rohovky.
Imunocytochémia
Pomocou nepriamej fluorescenčnej imunocytochémie [17] sme v konfluentnej kultúre
keratocytov (komôrkové sklíčka, Nunc) zdravej a keratokonickej rohovky detegovali antigény
ß-aktín (Abcam, riedenie 1:50, pozitívna kontrola), α-smooth muscle aktín myofibroblastov
(Sigma, riedenie 1:300), cytokeratín 8 epiteliálnych buniek (CK8, Chemicon, riedenie 1:400),
CD34 keratocytov (Novocastra, riedenie 1:100). Bunky sme fixovali v acetóne a rehydratovali
v PBS. Pre imunocytochemické stanovenie boli na vzorky aplikované primárne protilátky
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počas 10-12 hodín (cez noc). Po oplachu v PBS boli vzorky inkubované s anti-mouseIGg/FITC (Fitzgerald). Preparáty boli zaliate do fixačného média s propidium jodidom
(Vectashield).
Imunoprecipitácia
Na imunoprecipitáciu sme použili protilátku anti-LOX (Santa Cruz). Využili sme
detekčný kit “Dynabeads Protein G“ (Invitrogen) a postupovali podľa inštrukcií výrobcu. Na
100 µl Dynabeads sme použili 5 µl protilátky a následne sme naviazali protilátku na povrch
magnetickej guličky. Na izoláciu LOX sme použili médium kultivovaných keratocytov
zdravej a keratokonickej rohovky. Médium sme inkubovali 60 minút s komplexom „guličkaprotilátka“ a následne sme použili elučný pufor (0,1 M citrát) na izoláciu proteínu.
Western Blott
Na Western Blott (WB) sme použili vzorky média kultivovaných buniek, lyzát buniek
a izolát z imunoprecipitácie. Koncentráciu proteínov sme detekovali pomocou „BCA assay
kitu“ (Thermo) a vzorky sme nariedili na najnižšiu nameranú hodnotu. V protokole sme
použili anti-LOX (Santa Cruz) ako primárnu protilátku, rovnakú ako v imunoprecipitácii. Na
detekciu sme využili chemiluminiscenčný kit „SuperSignal West Femto“ (Thermo).

Výsledky a diskusia
Bunky KK proliferovali rýchlejšie v porovnaní s kontrolnými keratocytmi. 85%
konfluencie dosiahli po 2-3 dňoch (bunky kontrolnej rohovky po 5-7 dňoch). Na základe
výsledkov imunocytochémie sme boli schopní vylúčiť kontamináciu epiteliálnymi bunkami a
myofibroblastami v kultúre zdravej rohovky. Bunky pozitívne na CK8 a α-smooth muscle
aktín tvorili menej ako 0,1% buniek preparátu. Anti-CD34, zatiaľ jediná komerčne dostupná
protilátka, sa nám ako marker keratocytov neosvedčila. K rovnakému záveru prišli aj Stramer
et al. [18]. Podľa neho je CD34 vhodný ako marker pre keratocyty na kryorezoch, ale nie
v kultivovaných keratocytoch (Obr. 1a).
Keratocyty keratokonu boli negatívne pre CK8. Všetky bunky boli transformované na
myofibroblasty. Zmena keratocytov na myofibroblasty je typická v procese hojenia rôznych
typov poškodenia rohovky [19]. V KK klesá hustota keratocytov [20]. Absencia kontaktu
buniek medzi sebou je bezprostrednou príčinou diferenciácie na myofibroblasty [21] (Obr.
1b).
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A) Normálna rohovka

ß-actin

ß-actin

B) Keratokonus

α-SM actin

CK8

α-SM actin

CK8

Obr.1 Explantátová kultúra stromálnych buniek z normálnej rohovky (a) a rohovky od pacienta
z keratokonusom (b).

V médiu kultivovaných keratocytov zo zdravej rohovky sme pomocou WB detegovali
prekurzor LOX (50 kDa), N-glykozylovanú formu proproteínu (45 kDa), ako aj aktívny
enzým (30 kDa) (Obr. 2a).
a) Kontrolná rohovka

M

L

b) Keratokonus

M

I1 I2

L

I1

I2

← ~60 kDa →
← 50 kDa →
← 45 kDa →
← 30 kDa →

Obr. 2 Výsledky WB stromálných buniek kontrolnej (a) a KK rohovky (b)
50 kDa – Nektívna LOX, 45 kDa – N-glykozylovaná forma, 30 kDa – aktívna LOX, M – médium kultivovaných
buniek, L – lyzát buniek, I1, I2 – imunoprecipitovaný izolát
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V médiu myofibroblastov z KK rohovky sme detegovali fragment LOX (~60 kDa).
Detegovali sme aj veľmi slabý signál v oblasti 30 kDa, avšak len v imunoprecipitovanom
izoláte. (Obr. 2a). Zistili sme, že imunoprecipitácia zvyšuje detekčný limit WB.
Napriek tomu, že keratocyty keratokonu sú transformované na myofibroblasty,
produkujú aktívny, ako aj neaktívny enzým LOX [22]. Vo vzorkách sme však objavili väčší
fragment (asi 60 kDa), ktorý nezodpovedá veľkosti aktívneho ani neaktívneho enzýmu.
Naším predpokladom je, že u pacientov s keratokonom dochádza k poškodeniu LOX
v jednom z krokov jej tvorby. Naše zistenie potvrdzuje už skôr popísaný efekt v invazívnom
nádorovom tkanive. Pri nedostatku LOX dochádza k strate alebo štiepeniu strómy. In situ
hybridizácia v týchto miestach nádorov odhalila, že sa tu syntetizuje kolagén typu I. Ten
nepodlieha cross-linkovaniu a je teda náchylný na degradáciu [23].
Nedávno bola popísaná SNP (single nucleotid polymorphismus) mutácia v 4 intróne
LOX [24]. Predpokladáme, že táto mutácia alebo iný mechanizmus zapríčiňuje, že prokolagén
C-proteináza nenájde správne miesto na štiepenie prekurzora LOX, a preto nevzniká aktívny
enzým. Prezentované výsledky sú predbežné (porovnanie len jednej zdravej a jednej KK
rohovky). Ďalšie experimenty uskutočníme v závislosti na plánovaných transplantáciách
pacientov.

Záver
Keratokonus je najčastejším dôvodom penetrujúcej keratoplastiky. Zatiaľ nebol presne
objasnený mechanizmus, ktorý ho spôsobuje. Podarilo sa nájsť, zmeny ktoré by mohli
súvisieť s poruchou aktivácie LOX. Pravdepodobne dochádza k expresii abnormálnej LOX
a následne nedochádza k štiepeniu prekurzora na aktívny enzým z dôvodu zmeny
konformácie, resp. miesta rozpoznávaného prokolagén C-proteinázou. Toto zistenie, by
mohlo odhaliť príčiny vzniku keratokonu a byť podkladom pre vývoj novej, cielenejšej
liečby.
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Abstrakt
Mezenchýmové kmeňové bunky (MSC) majú schopnosť sebaobnovy a regenerácie poškodených tkanív.
Ich využitie pre terapiu nádorov je založené na zistení, že tieto bunky izolované napríklad z tukového tkaniva
rozoznávajú nádor ako poškodenie a putujú do tohto miesta v snahe ho opraviť [1]. Túto schopnosť je možné
využiť na cielené dopravenie terapeutických génov využívaných v génovej terapii priamo do nádorov. Je známe,
že nádory obsahujú malú populáciu tzv. tumor iniciujúcich buniek (CSCs) rezistentných voči konvenčným
protinádorovým terapiám. V nádorových bunkových líniách sa v malej miere nachádzajú i chemorezistentné
bunky, ktoré môžu slúžiť ako model pre tumor iniciujúce bunky. Zastúpenie tejto subpopulácie je možné zvýšiť
kultiváciou v prítomnosti subletálnych dávok chemoterapeutík a na základe expresie povrchových markerov je
možné danú subpopuláciu vyizolovať [2]. Našim cieľom je získať chemorezistenté bunky derivované
z glioblastómu a overiť, či je možné génovou terapiou sprostredkovanou MSC eliminovať bunky rezistentné voči
klasickým terapeutickým prístupom.

Kľúčové slová: mezenchýmové kmeňové bunky; gény konvertujúce predliečivo; tumor iniciujúce bunky

Úvod a formulácia cieľa
Mezenchýmové kmeňové bunky (MSC) sa javia byť atraktívnym prostriedkom na
expresiu terapeutických proteínov prostredníctvom génového transferu, jednoducho sa izolujú
s vysokým výťažkom a transdukujú vírusovými vektormi [3]. Špecifická migrácia MSC
k nádoru nie je kompletne pochopená, avšak javí sa byť závislou na biologických
vlastnostiach nádorového mikroprostredia, ako i prirodzeného tropizmu vybraných buniek.
Integrácia do strómy nádoru je pravdepodobne sprostredkovaná vysokou lokálnou
koncentráciou zápalových chemokínov a rastových faktorov. Nádorové prostredie je teda
považované za miesto chronického zápalu, čo sprostredkúva migráciu MSC cez sekréciu
rôznych solubilných faktorov a predpokladá sa regulácia pomocou integrínov a adhezívnych
molekúl [4].
Ľudské MSC je možné geneticky modifikovať tzv. samovražednými génmi (resp.
génmi konvertujúcimi predliečivo) a na základe ich schopnosti vyhľadávať nádor v organizme
sa javia ako atraktívny prostriedok cielenej nádorovej terapie bez systémovej toxicity, zato
s efektorovým účinkom in situ [1]. MSC transdukované génmi pre enzýmy konvertujúce
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netoxické „predliečivo“ sú schopné metabolizovať netoxické molekuly na účinné
chemoterapeutiká. Najčastejšie sa využívajú tri terapeutické systémy: a) bunky nesúce gény
pre cytozíndeaminázu (CD), ktorá konvertuje 5-fluorocytozín (5-FC) na 5-fluorouracil (5-FU),
ten je následne bunkovými enzýmami metabolizovaný na konečné produkty inhibujúce DNA
a RNA syntézu, čím pôsobí toxicky. b) enzým tymidínkináza vírusu Herpes simplex (HSV-tk)
fosforyluje ganciklovir (GCV), ktorý je ďalej fosforylovaný endogénnymi kinázami na GCVtrifosfát inhibujúci syntézu DNA. c) bifunkčný fúzny gén cytozíndeamináza::uracil
fosforibozyltransferáza (CD::UPRT) zabezpečujúci účinnejšiu konverziu 5-FC na toxické
metabolity a vyšší „bystander“ efekt [5, 6]. Eliminácia nádorových buniek prostredníctvom
geneticky modifikovaných MSC je možná na základe „bystander“ efektu, pri ktorom
produkované toxické metabolity z MSC pôsobia na okolité nádorové bunky, avšak
mechanizmy sprostredkovanej cytotoxicity terapeutických systémov sa odlišujú. 5-FU sa
uvoľňuje z bunky difúziou, GCV-trifosfát ako polárna molekula z bunky nedifunduje, preto
dôležitú úlohu v účinnosti systému zohrávajú tesné medzibunkové spojenia „gap junctions“
[7, 8].
Tumor iniciujúce bunky (CSCs) sú podľa všeobecne akceptovanej teórie
subpopuláciou sebaobnovujúcich sa buniek spôsobujúcich relaps nádorového ochorenia. Ich
rezistencia na liečivá je pripisovaná relatívne pomalému cyklu, aktívnemu efluxu liečiv ABCtransportérmi, zvýšenej expresii génov esenciálnych pre prežitie, pomalému metabolizmu a
zvýšenému množstvu DNA opravujúcich proteínov. Na ich identifikáciu sa využívajú
špecifické povrchové markery CD133, CD44, CD24 [9, 10].
Cieľom našej práce bolo zistiť účinnosť terapie – cytotoxický efekt terapeutických
kmeňových buniek na nádorovú bunkovú líniu U-87 MG (glioblastóm) v prítomnosti rôznych
koncentrácií predliečiva 5-FC. Efektivitu eliminácie nádorových buniek pomocou MSC
nesúcich terapeutický gén sme určili in vitro metódou priamej kokultivácie nádorových a
terapeutických buniek. Na sledovanie cytotoxického účinku na nádorových bunkách je
nevyhnutné bunkové populácie od seba odlíšiť, čo bolo umožnené prostredníctvom
transdukovanej bunkovej nádorovej línie stabilne exprimujúcej gén pre zelený fluorescenčný
proteín (GFP). Použili sme fluorimetrický test na kvantitatívne meranie MSCsprostredkovanej cytotoxicity in vitro v 96-jamkovom formáte. Celkové percento proliferácie
nádorových buniek sme stanovili bunkovým proliferačným testom (MTS), kedy sme určili
citlivosť bunkovej línie na liečivo.
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Materiál a metódy
Príprava terapeutických buniek retrovírusovou transdukciou
V prvom kroku sme transdukovali MSC retrovírusom nesúcim plazmid pST2
obsahujúci terapeutický fúzny gén cytozíndeamináza::uracil fosforibozyltransferáza. Bunková
línia bola transdukovaná počas troch za sebou nasledujúcich dní médiom obsahujúcim vírus v
prítomnosti protamínsulfátu (PS) v koncentrácii 5 µg/ml. Bunky boli následne kultivované
v selekčnom médiu obsahujúcom G418 (0,5 µg/ml) po dobu 7-10 dní, až kým kontrolné
netransdukované bunky neuhynuli.
Fluorimetrický test
Cytotoxický efekt geneticky modifikovaných pST2-MSC na nádorových bunkách bol
určený pomocou fluorimetrického testu. Nádorové bunky a terapeutické kmeňové bunky sme
kokultivovali v čiernej 96-jamkovej platničke v prítomnosti rôznych koncentrácií predliečiva.
Na jamky sme založili:
1. nádorové bunky U-87 MG/GFP (stabilne exprimujúce zelený fluorescenčný proteín)
s terapeutickými bunkami pST2-MSC v pomere 1:1 (kvadruplikát)
2. U-87 MG/GFP s pST2-MSC v pomere 5:1 (kvadruplikát)
3. U-87 MG/GFP (kvadruplikát)
24 hodín po vysiatí sme pridali predliečivo 5-FC v rôznych koncentráciách (0-1000µg/ml). Po
trojdňovej inkubácii sme bunky trikrát premyli roztokom PBS (pH 7,4). Meranie
fluorescencie prebiehalo v roztoku PBS s 0,2% Nonidetu P-40. Použili sme excitačný filter
s vlnovou dĺžkou 485 nm a emisný filter s vlnovou dĺžkou 520 nm. Namerané údaje sme
následne vyhodnotili do grafickej podoby ako percento proliferácie v programe MS Excel,
jednotlivé hodnoty sú priemerom štyroch paralel ± štandartná odchýlka.
Test na meranie proliferácie buniek (MTS test)
Na platničku sme založili nádorové bunky U-87 MG/GFP (triplikát) v 150µl
kultivačného média DMEM obsahujúceho 10% fetálneho bovinného séra (FCS). Nasledujúci
deň sme pridali liečivo 5-FU v rôznych koncentráciách (0-100µg/ml). Bunky boli inkubované
počas štyroch dní, následne po odsatí média sme pridali 10-násobne riedený roztok MTS
a nechali inkubovať 1,5 hodiny. Absorbancia bola meraná pri 492 nm, výsledky sme
vyhodnotili ako percento proliferácie (priemer ± štandartná odchýlka).

Výsledky a diskusia
Príprava transdukovaných terapeutických buniek
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Transdukcia MSC vírusom s plazmidom nesúcim gén pre terapeutický proteín
cytozíndeamináza::uracil fosforibozyltransferáza nemá 100% účinnosť, preto bolo potrebné
na základe selekčného markera (rezistencia voči G418) vyselektovať čistú kultúru
transdukovaných buniek.
Test na meranie proliferácie buniek (MTS test)
Po nameraní jednotlivých hodnôt absorbancie a prevedení do grafického zobrazenia
sme mohli sledovať citlivosť buniek voči chemoterapeutiku 5-FU (Obr.1). K bunkám sme
pridali rozdielne koncentrácie liečiva. Približne 87% buniek bolo mŕtvych pri najvyššej
koncentrácii 100µg/ml. Polovica buniek uhynula pri koncentrácii 6 µg/ml (IC50/5-FU = 6
µg/ml).

U-87MG/GFP
140%

proliferation (%)

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

100

5-FU ug/ml

Obr. 1 Citlivosť U-87 MG/GFP voči 5-FU. Údaje sú priemerom troch hodnôt ± SD.

Fluorimetrický test
Na určenie výsledného terapeutického efektu geneticky modifikovaných MSC sme
použili fluorimetrický test. GFP-exprimujúce nádorové bunky sa v dôsledku sprostredkovanej
cytotoxicity odlupovali z povrchu kultivačnej platničky, ich odmytím sme spôsobili zníženie
intenzity fluorescencie. Toto bolo priamo úmerné účinnosti terapie. Intenzitu fluorescencie
sme merali na fluorimetri POLARstar OPTIMA pri excitácii 485 nm a emisii 520 nm,
výsledné hodnoty sú uvedené v grafe (Obr. 2).
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pST2-MSC/U-87 MG/GFP
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Obr. 2 Intenzita fluorescencie nádorových buniek U-87 MG po spoločnej kultivácii s pST2-MSC
v prítomnosti rôznych koncentrácií 5-FC. Údaje sú priemerom štyroch hodnôt ± SD.

Po zhodnotení získaných výsledkov môžeme konštatovať, že eliminácia nádorových
buniek prostredníctvom transdukovaných kmeňových buniek je evidentná, úbytok je
v rozsahu približne 78-89%. Čím bola detegovaná nižšia hodnota relatívnej fluorescencie, tým
efektívnejšia bola terapia voči nádorovým bunkám. Účinnosť terapeutického systému nie je
závislá na pomere nádorových a kmeňových buniek, pretože sa signifikantne neprejavila
znížená účinnosť pri nižšom pomere MSC. Samotné predliečivo 5-FC nie je toxické pre
kmeňové bunky.

Záver
Na základe zostaveného fluorimetrického testu in vitro sme boli schopní rýchlo
otestovať cytotoxicitu terapeutických buniek na nádorovú bunkovú líniu U-87 MG. Ďalším
krokom bude príprava buniek U-87 MG rezistentých voči 5-FU, ktoré budú modelom nádoriniciujúcich buniek. Takisto ich otestujeme fluorimetrickým testom a zistíme, ako sa zmenila
citlivosť na terapiu voči parentálnym, nám už otestovaným nádorovým bunkám.
Porovnáme

účinnosť

fosforibozyltransferáza

bifunkčného

s jednoduchým

fúzneho

génu

cytozíndeaminázovým

cytozíndeamináza::uracil
génom.

Fosforibozyl
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transferázová doména skonvertuje 5-FC na 5-fluorouridínmonofosfát, teda skracuje
enzymatické kroky premeny 5-FC/F-FU, čo má za následok mnohonásobne vyššiu účinnosť
terapie [6]. Je možné, že systém CD::UPRT/5-FC by mohol obchádzať rezistenciu
nádorových buniek voči 5-FU.
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Abstract
Telomeres are nucleoprotein structures at the ends of linear chromosomes which protect them against end to
end fusion and loss of genetic material as a result of the end-replication problem. They are involved in localization,
clustering and pairing of chromosomes in meiosis. These functions are mediated by telomere-binding proteins (TBP).
Most TBPs bind telomeric double-stranded (ds) DNA or single-stranded DNA through conserved domains (Myb or
OB-fold). We identified dsDNA TBP in Yarrowia lipolytica – YlTay1 (Telomere associated in Y. lipolytica 1) and its
Schizosaccharomyces pombe homolog SpTip1 (Tay 1 in S. pombe 1) containing two Myb domains, similar to Myb
domains of main human TBPs. sptip1+ is an essential gene upregulated in meiosis, suggesting its extra roles in addition
to telomere maintenance. Nuclear localization of SpTip1 was verified by its fusion with green-fluorescent protein. We
tagged the sptip1+ gene with a TAP-epitope and purified SpTip1 together with its interaction partners, some of which
have been shown to participate in telomere maintenance and cell division.

Key Words: telomere maintenance; Myb domain proteins; SpTip1; YlTay1; S. pombe; meiosis
Introduction and Aims
Telomeres are nucleoprotein complexes at the ends of linear chromosomes that are
essential for (i) solving the end-replication problem, thus preventing the loss of genetic material, at
the chromosome ends (ii) stabilization of the chromosomal termini, (iii) protection from DNA
repair machinery and subsequent end-to-end fusion, (iv) regulation of gene expression, (v)
localization of the chromosomes in nucleus, their clustering and pairing during meiosis and (vi)
macromolecular interactions in eukaryotic nuclei. Telomeres and their maintenance pathways are
implicated in complex biological processes such as cellular senescence and tumorigenesis [1, 2].
Dynamic repositioning of telomeres is a unique feature of meiotic prophase I that is highly
conserved in eukaryotes. Upon entry into meiosis telomeres attach to the nuclear envelope and
transiently cluster (Fig. 1). This behaviour probably facilitates pairing of homologous
chromosomes [3].
Telomeric DNA is packaged by proteins that bind the dsDNA region and the 3’ ssDNA Goverhang on the chromosome terminus. Telomere binding proteins (TBP) recognize the short
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tandem repeats characterizing telomeric DNA and are essential for telomere maintenance [2]. Most
of telomeric functions are mediated especially by TBPs. dsDNA-binding TBPs bind DNA usually
as dimers through the Myb domain (Fig. 2).
Different yeast species have evolved several means of maintaining telomeres. Therefore,
studies of these yeasts are needed for comparative analyses with other model organisms.
Nontraditional (nonconventional) yeast species represent an ideal group of organisms for
comparative analysis of telomeres. Study of telomeres in diverse yeast model systems has proven
fruitful in getting an insight into the function and evolution of telomeres in general thereby
facilitating understanding of maintenance of more complex mammalian telomeres [5].

Fig. 1 Meiotic telomere clustering is possibly required for proper recognition, alignment and pairing of homologs
and synaptonemal complex formation. Prior to the onset of meiosis telomeres (yellow) become attached to the
nuclear envelope (NE) (A, B) and move chromosomal ends towards centrosome (brown) to form telomere
cluster, called chromosomal “bouquet” (C) - a polarized chromosomal arrangement reminiscent of stems of
flowers arranged in a bouquet. This chromosome behaviour is thought to enable homolog pairing by contributing
to homology testing and recognition. (D) telomeres are later dispersed around NE and eventually detached from
NE allowing cell division to continue. For simplicity, only one chromosome pair (red) is shown. Exact molecular
mechanism driving these movements is unclear. It is believed that TBPs might be a part of protein scaffold
mediating telomere attachment to NE and connection to cytoskelet (Modified from [3, 4]).

Fig. 2 YlTay1 and possibly also SpTip1 are members of a novel family of telomere-binding proteins. Schematic
representation of the known telomere-binding proteins, YlTay1 and other known dsDNA telomere-binding
proteins. The numbers indicate the proportion of identical amino acids. X%/Y%, comparison of the
corresponding Myb domain with the TRF1 and TRF2 Myb domain, respectively (Modified from [5]).

The nonconventional yeast Yarrowia lipolytica is interesting due to its unique phylogeny,
unrelated to conventional yeasts. Its telomere biology is almost unknown, yet its understanding
might be crucial for elucidating evolution of telomere maintenance mechanisms in broader context.
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Until recently [5], no telomere-binding factor in Y. lipolytica was characterized (Fig. 2).
Recently, our laboratory identified a novel TBP, named YlTay1 (Telomere associated in
Yarrowia lipolitica 1). Interestingly, YlTay1 posseses two Myb domains exhibiting significant
homology to human TBPs (TRF1 and TRF2) suggesting its association with telomeres. In addition,
unlike Saccharomyces cerevisiae, telomeres of Schizosaccharomyces pombe are much more
conserved and similar to mammalian telomeres. S. pombe contains TBPs (especially Taz1 and
Pot1) having homologous counterparts in mammalian cells. Moreover, S. pombe contains SpTip1
(Tay 1 in S. pombe 1), homolog of YlTay1. Given the similar structure of S. pombe and mammalian
telomeres, studying the SpTip1 may provide insights relevant for mammalian telomere biology.
sptip1+ is an essential gene upregulated during meiosis, suggesting its putative role also in meiotic
telomere clustering. However, its functions remain unknown.
Therefore, our project was aimed at: (A) Subcellular localisation of SpTip1 fused to
GFP; (B) Examination of SpTip1 telomere maintenance properties by determination of
telomere length in the heterozygous mutant lacking one functional copy of sptip1+; (C)
Modification of 3’ end of the endogenous sptip1 for Tandem affinity purification (TAP) and
immuno-fluorescence microscopy for more precise localisation of tagged SpTip1-TAP in
different stages of meiosis, (D) Identification of SpTip1 protein interacting partners by TAP
and mass spectrometry in order to test its involvement in processes associated with telomeres,
such as telomere clustering and telomere maintenance.

Material and Methods
Polymerase chain reaction (PCR) was set up in 17-50 µl reaction mixtures. It contained
1x PCR buffer, 1-2 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP, 1 µM primers, 15-50 ng DNA, and the
corresponding DNA polymerase (0,6-1,2 U). Restriction enzyme analysis and ligation reactions
were performed according to the instructions provided by the manufacturers. Bacterial E. coli
DH5α cells were made competent and transformed with DNA by heat-shock or electroporation [6].
The transformants were grown on LB media containing ampicilin (100 µg/ml). Plasmid DNA was
isolated by QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen). S. pombe JCF 108 cells (h-, leu-, ura-, ade6-210)
were made competent using Li-acetate method [7]. Yeasts were cultured at 28°C in standard YES
medium. For selection, geneticin (G418) was addet at 150 µg/ml. Yeast cells passaging, their
genomic DNA isolation and Southern blot hybridization were performed as described in [8].
Fluorescence microscopy observations were done on the Olympus BX 50. Western blot was done
using the HEP-1 SemiDry Blotter (Owl Scientific), immunodetection was performed as described
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in [9]. Tandem affinity purification of protein complexes was performed as described in [10].

Results and Discussion
(A) The nuclear localization of SpTip1 in mitotic cells was dtermined by analysis of its
fusion with green fluorescent protein (Fig. 3A). Experiments showing SpTip1 subcellular
localization in meiosis are in progress. (B) Telomere length determination by Southern blot
analysis in heterozygous S. pombe mutant lacking one functional allele of sptip1 showed
minor telomere shortening (Fig. 3B), probably because of SpTip1 haploinsuficiency. That
would suggest suggest a possible role of SpTip1 in telomere maintenance in S. pombe,
similarly as it is in case of Y. lipolytica. More dramatic telomere shortening might occur upon
induced depletion of SpTip1. For this purpose we are going to construct a conditional mutant
of sptip1, since it is an essential genes. We have also performed biochemical studies of
SpTip1 to demonstrate its telomere DNA-binding properties. Preliminary results suggest its
association with S. pombe and even with Y. lipolytica telomeric sequences.
(C) We replaced the sptip1+ gene by an allele containing a TAP-epitope coding
sequence (Fig. 3C) and (D) performed TAP purification of SpTip1-TAP (Fig. 3D) under
native conditions in order to identify its protein interaction partners. Mass spectrometry
analysis of SpTip1-TAP protein complex revealed its interaction with several proteins involved in:
telomere maintenance, DNA and RNA metabolism, cell division [3, 11] and several proteins of
unknown function, representing a challenge for the future research. Specificity of these interactions
has to be verified by independent experiments, e.g. two-hybrid screen, co-immunoprecipitation of
selected candidate proteins. Another challenge is to uncover SpTip1 interacting partners in meiosis.
It would be instrumental to use similar TAP purification as for mitotic cells. But at first, a suitable
meiotic phase for TAP purification of SpTip1 and its interactors should be determined. This phase
is going to be determined by the use of fluorescence microscopy (as described above) with
fluorescent anti-TAP tag antibodies upon meiosis induction. Provided that SpTip1 may have a role
in telomere clustering, then the relevant phase for TAP-purification should be the prophase (horsetail stage).
These data show that studies of YlTay1 and SpTip1 may be fruitful in extending our
knowledge about telomere-binding proteins and the origin and evolution of telomeres. The YlTay1
and SpTip1 proteins as well as their homologues from basidiomycetous fungi constitute a novel
family of putative telomeric factors whose analysis may be instrumental in understanding the
function and evolution of double-stranded DNA telomeric proteins including mammalian TRF1
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and TRF2. Moreover, presented strategies might contribute to the elucidation of function of SpTip1
in the cell division in general or even in pairing of homologous chromosomes during meiosis.

Fig. 3 In vivo studies of SpTip1. (A) Subcellular SpTip1 localisation using SpTip1 fused at N-terminus with GFP,
DNA is stained with DAPI. SpTip1-GFP was expressed from the pREP42 vector under the control of thiaminerepressible nmt promoter. (1,2) SpTip1-GFP is localised in the nucleus and also in the cytoplasm. This suggests that
SpTip1 either fulfils a role in the cytosol, or is mislocalised due to overexpression experimental conditions. (1) Arrow
points at the cell which did not express GFP and serves as an internal control to ensure that the signal observed in the
nucleus is not caused by the autofluorescence of DAPI. (2C) control (as in (1), but with no DAPI staining. (3) Control
expression of GFP without SpTip1 from the same nmt vector carrying GFP, stained with DAPI. GFP signal is not
present in the nucleus but only in the cytoplasm. (B) Telomere length determination by Southern blot analysis.
Genomic DNA isolated from 8 passages (0-7) of Wt 2n strain and 7 passages (0!-6!) of SpTip1 heterozygous mutant
strain was digested with EcoRI, electrophoretically separated on agarose gel and visualized on autoradiogram after
hybridisation with radioactive telomeric probe. White dotted line surrounds telomere restriction fragments (TRF) which
are 500-1000 bp in size. Minor shift of TRF to smaller sizes suggests shortening of telomeres in the mutant, however
this shortening is not very dramatic. If reproduced, this would suggest the effect of SpTip1 on telomere length
maintenance of S. pombe in vivo. (C) Flowchart of SpTip1 TAP-tagged allele construction at S. pombe genomic
locus of sptip1 3’ end. (D) TAP-tagged protein experiments (D1) SpTip1-TAP expression analysis in S. pombe by
Western blot using anti-TAP antibody, (1,3,5) clones expressing TAP-tagged SpTip1 (~ 70 kDa), (PC) parental control
without TAP-tag, (M) protein molecular marker PageRuler Prestained Protein Ladder (Fermentas). (D2) Tandem
affinity purification (TAP) of SpTip1-TAP with associated protein complexes from S. pombe cells (D3) Elution
fractions (E1-E6) of SpTip1-TAP protein complexes TAP purification, silver stained. Arrow points possibly to
SpTay1-TAP. Fractions E3, E4 were subjected to mass spectrometry analyses of purified proteins. (M/2) 2x diluted
marker, (M)SDS-PAGE standard marker # 161-0317 (~100 ng/band).
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Conclusions
Everything what has a beginning has an end. Moreover, every linear chromosome possesses
two ends (or two beginnings?). Chromosomal ends and cell division represent a great challenge not
only for cellular machineries maintaining them, but also for scientists who study these processes. This
work presents one of the approaches to the study of the chromosome end maintenance and unveiled
new players in novel telomeric pathway likely to be involved in cell division. How to end is as
important as how to begin, and at least as difficult. Let’s look at the never-ending story of
chromosome end maintenance. We should waste no time – our chromosomes are ticking...
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Abstrakt
V roku 2008 bol robený výskum epigeických pavúkov (Araneae) na dvoch študovaných lokalitách pri
potoku Čierna voda vedľa obce Vozokany pri Galante. Na dvoch lokalitách bolo zistených 98 taxónov pavúkov
patriacich do 19 čeľadí. Na odchyt boli použité zemné formalínové pasce. Sledovaná bola dominancia druhov,
porovnané boli araneocenózy oboch plôch, druhová diverzita ako aj charakteristické a typické druhy
zaplavovaných území. Spoločenstvo pavúkov na študovanej lokalite A (antropicky ovplyvnený les) prevažovali
hlavne euryhygrické pavúky, na lokalite B (pôvodný lužný les) dominovali hygrofilné a hemi-hygrofilné druhy.

Kľúčové slová: Araneae; epigeické pavúky; zaplavovaný lužný les; Vozokany; Čierna voda

Úvod a formulácia cieľa
Zaplavované lužné lesy a lúky sú veľmi vzácne a cenné ekosystémy, čo sa odráža aj na
ich faune [1]. Tieto zaplavované lužné lesy a územia fungujúce v extrémnych podmienkach
sú veľmi hodnotné ekosystémy (charakteristické výdatnými záplavami, trvajúcimi až
niekoľko týždňov) [2, 3]. V poslednom období veľa biológov venovalo svoju pozornosť
výskumu mokraďových a inundačných areálov v Strednej Európe. Celoeurópsky stúpol
záujem o vlhké a mokraďové spoločenstvá, ako o veľmi krehké a zraniteľné biotopy.
Mokraďové ekosystémy majú nenahraditeľnú funkciu v krajine, podporujúc unikátnu flóru
a faunu charakteristickú svojou rozmanitosťou. V roku 1971 bola podpísaná Ramsarská
konvencia, s cieľom, chrániť tieto krehké biotopy. Mokrade a zaplavované územia
reprezentujú výnimočný typ biotopov, ktoré majú špecifickú flóru a faunu, čo je dôvodom,
prečo venuje čoraz viac vedcov svoju pozornosť týmto biotopom [4].
Cieľ práce:
•

Zistiť stupeň a stav araneocenóz na vybraných lokalitách v lužnom lese vo Vozokanoch

•

Určiť stupeň pôvodnosti (resp. narušenia) prostredia na základe ekologickej klasifikácie
druhov pavúkov podľa ich nárokov na vlhkosť a svetelné podmienky

•

Opísať vybrané kvantitatívne a kvalitatívne znaky araneocenóz

Materiál a metódy
Študované lokality sa nachádzajú v katastri obce Vozokany pri Galante v Podunajskej
nížine pri potoku Čierna voda vo výške 115 m n. m. Brehy potoka nie sú regulované, potok
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a les tvoria prírodný celok. V blízkosti vodného toku je mäkký lužný les, súčasťou čoho je
vodná mokraď so zdržou vody. Brehový porast je zvyškom pôvodných lužných lesov v alúviu
Čiernej vody, tvorí ho vŕba biela (Salix alba) s topoľom bielym (Populus alba), asociácia
Salici-Populetum [5]. Študovaná lokalita A sa nachádza na brehu potoka, táto lokalita je
antropicky viac ovplyvnená. Lokalita B sa nachádza priamo v lužnom lese, je kolmo na
lokalitu A, vedľa tejto lokality sa nachádza vodná nádrž, ktorá je naplnená vodou počas
dlhodobých dažďov, alebo počas záplav [6].
Na zber epigeických pavúkov bola zvolená metóda zemných formalínových pascí. Je
to metóda bežne používaná pri štúdiu epigeických a edafických pavúkov. Jej použitím sa
získavajú najbohatšie vzorky epigeických pavúkov [7, 4]. Terénny výskum pavúkov prebieha
počas celého roka a pasce sú vyberané v mesačných intervaloch. Pasce sú umiestnené na
dvoch študijných plochách v lužnom lese pri Vozokanoch, položené v jednej línii vo
vzdialenosti 5 m. získaný materiál je triedený a konzervovaný 70 %-ným etylalkoholom. Na
systematické zaradenie druhov a nomenklatúru bol použitý svetový katalóg pavúkov [8], na
zaradenie druhov do kategórií ohrozenia bol použitý Slovenský katalóg pavúkov [9]. Na
zaradenie druhov do kategórií podľa nárokov na vlhkosť bolo použitých viacero prác [10, 11,
12, 4].

Výsledky a diskusia
Počas roka 2008 bolo na území lužný les pri Vozokanoch realizovaných 6 zberov od
apríla do októbra. Celkovo bolo získaných 2848 exemplárov epigeických pavúkov patriacich

Obr. 1 Dominancia čeľadí a počet druhov v čeľadi na študovanej ploche A
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do 19 čeľadí a ku 98 druhom. Na lokalite A, ktorá je situovaná na brehu potoka, bolo
zaznamenaných 1237 jedincov pavúkov, patriacich ku 71 druhom a do 16 čeľadí (Obr.1). Na
druhej lokalite (lok. B), bolo zistených 75 druhov pavúkov patriacich do 18 čeľadí, celkovo
1611 jedincov (Obr. 2).

Obr. 2 Dominancia čeľadí a počet druhov v čeľadi na študovanej ploche B

Z čeľadí dominovali Lycosidae, Linyphiidae, Liocranidae a Thomisidae (Tab. 1). Na
študovanej lokalite A k eudominantným druhom patrili Trochosa terricola (D = 20,70 %),
Centromerus sylvaticus (D = 19,81 %), Pardosa lugubris (D = 18,92 %) a Agroeca brunnea
(D = 10,83 %), za nimi nasledovali druhy, ktoré boli len subdominantné. Na lokalite B mali
eudominantné zastúpenie druhy z čeľade Lycosidae Trochosa terricola (D = 20,03 %)
a Pirata hygrophilus (D = 17,38 %), k dominantným druhom patrili Pardosa lugubris (D =
9,62 %), Centromerus sylvaticus (D = 6,83 %) a druhy z čeľade Liocranidae Agroeca cuprea
(D = 5,96 %) a A. brunnea (D = 5,21 %) (Tab. 2).

Tab. 1 Zoznam dominantných čeľadí na študovaných lokalitách
Lokalita A

Lokalita B

Obe lokality

Lycosidae

47,37 %

54,63 %

51,50 %

Linyphiidae

30,56 %

23,65 %

26,66 %

Liocranidae

11,88 %

11,92 %

11,91 %

Thomisidae

2,34 %

4,28 %

3,44 %

Čeľaď
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Tab. 2 Najvýznamnejšie druhy na študovaných lokalitách
Lokalita A

Lokalita B

Obe lokality

Taxón
Linyphiidae
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841)
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871)
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)
Lycosidae
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)
Pirata hygrophilus Thorell, 1872
Trochosa terricola Thorell, 1856
Liocranidae
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)
Agroeca cuprea Menge, 1873
Thomisidae
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837)

Σ ex.

D (%)

Σ ex.

D (%)

Σ ex.

D (%)

245
47
25

19,81
3,80
2,02

110
33
15

6,83
2,05
0,93

365
80
40

12,82
2,81
1,40

234
23
256

18,92
1,86
20,70

155
280
371

9,62
17,38
23,03

389
303
627

13,66
10,64
22,02

134
9

10,83
0,73

84
96

5,21
5,96

218
105

7,66
3,69

25

2,02

63

3,91

88

3,09

Spoločenstvo pavúkov na študovanej lokalite A (antropicky ovplyvnený les) tvorili
hlavne euryhygrické druhy (46,48 %), za nimi nasledovali hygrofilné spolu s hemihygrofilnými (42,92 %), suchomilné (xerofilné a hemi-xerofilné) pavúky tvorili len 3,4 %
z celkového počtu (Obr. 3). Na lokalite B boli v prevahe hygrofilné a hemi-hygrofilné druhy,
ktoré tvorili až 64,44 % z celkového počtu. Euryhygrické druhy tvorili 21,6 %. Xerofilné
a hemi-xerofilné pavúky tvorili 8,56 % zo všetkých odchytených pavúkov. Spoločenstvo
pavúkov na oboch lokalitách tvorili hlavne hygrofilné a hemi-hygrofilné druhy, ktoré spolu
predstavovali 55,09 %. Euryhygrické druhy spolu tvorili 32,41 % a xerofilné spolu s hemixerofilnými druhmi predstavovali 6,32 %.

Obr. 3 Zastúpenie pavúkov v spoločenstve (D %) podľa ich nárokov na vlhkosť prostredia
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Najcharakteristickejším druhom lužných lesov JZ Slovenska je hygrofilný pavúk
Pirata hygrophilus. Na oboch študovaných lokalitách mal eudominantné zastúpenie. Tento
druh je veľmi dobrým ukazovateľom vlhkostných pomerov biotopu [4]. Druh Trochosa
terricola patrí medzi špecifické druhy lužného lesa vo Vozokanoch. Je to hemi-hygrofilný
pavúk, ktorý mal na oboch študovaných lokalitách eudominantné zastúpenie (Tab. 2).
Záver
Z odchytených 2848 taxónov v spoločenstve pavúkov na oboch študovaných
lokalitách prevládali hygrofilné a hemi-hygrofilné druhy. Čeľade Lycosidae, Linyphiidae
a Liocranidae mali eudominantné zastúpenie. K eudominantným druhom patrili Trochosa
terricola, Pardosa lugubris, Centromerus sylvaticus a Pirata hygrophilus.
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Súpis epifytických lišajníkov Kúpeľného parku v Piešťanoch
(západné Slovensko)
Zuzana Fačkovcová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová 39, 811 02
Bratislava 1, Slovenská republika; fackovcova.z@gmail.com

Abstrakt
Vlastným terénnym výskumom (obdobie júl – september 2010) som získala poznatky o druhovom
zložení epifytických lišajníkov rastúcich na území Kúpeľného parku v meste Piešťany. Na kmeňoch 196
forofytov do výšky 170 cm nad zemou som zaznamenala aktuálny výskyt 32 druhov epifytických lišajníkov.
Porovnanie aktuálneho stavu lišajníkovej flóry s dátami, ktoré tu pred asi 80 rokmi zistil český lichenológ
Jindřich Suza prinieslo zaujímavé výsledky. Zistila som, že lišajníková flóra prešla vývojom, vymizli z nej druhy
typické pre lesné biotopy (napr. Anaptychia ciliaris, Flavoparmelia caperata, Parmelina tiliacea) a výrazne sa tu
šíria typické nitrofilné lišajníky (napr. Amandinea punctata, druhy rodu Physcia, Xanthoria parietina).
Z celkového počtu 43 epifytických lišajníkov, ktoré boli doteraz na lokalite zaznamenané, som potvrdila výskyt
16 taxónov druhov udávaných z minulosti, zistila som 16 druhov nových pre areál a stanovila 11 druhov
z lichenoflóry minulého storočia, ktoré možno v súčasnosti považovať v parku za nezvestné.

Kľúčové slová: lichenizované huby; diverzita; zmeny; nitrofilná flóra

Úvod a formulácia cieľa
Vlastnosti životného prostredia, najmä kvalitu ovzdušia, môžeme nepriamo zhodnotiť
monitorovaním kvantitatívnych a kvalitatívnych reakcií lišajníkov (lichenizovaných húb).
Životné prostredie narušené zvýšenými koncentráciami škodlivín v ovzduší negatívne vplýva
predovšetkým na epifytické lišajníky, pretože tieto sú okrem iného atakované imisiami
zachytenými celou korunou stromu [1]. V súčasnosti je známych mnoho prác zameraných na
výskum lišajníkov a hodnotenie stavu životného prostredia prostredníctvom ich diverzity.
Silné znečistenie vyvoláva veľké zmeny diverzity lišajníkov. Vo všeobecnosti možno
povedať, že čím väčší počet lišajníkov v danej oblasti rastie, tým nižšie koncentrácie škodlivín
sú prítomné v ovzduší. Zistilo sa, že rôzne druhy lišajníkov majú rozdielnu citlivosť voči
imisiám. Epifyty s lupeňovitým alebo kríčkovitým typom stielky reagujú na imisie citlivejšie
ako lišajníky s kôrovitým typom stielky. Zmeny diverzity lišajníkov sa môžu prejaviť
v priebehu 5-10 rokov, veľmi výrazne v dlhšom časovom horizonte. V oblasti Piešťan
môžeme pri sledovaní takýchto zmien využiť výsledky lichenologického výskumu Jindřicha
Suzu z 20. a 30. rokov 20. storočia, ktorý zahŕňal aj štúdium epifytickej lichenoflóry v
Kúpeľnom parku [2].
Cieľom mojej práce je stanoviť aktuálnu diverzitu epifytických lišajníkov v Kúpeľnom
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parku mesta Piešťany a porovnať druhové zloženie lišajníkov s literárnymi údajmi J. Suzu.
Opis sledovanej lokality
Piešťany sa rozprestierajú na západnom Slovensku v údolí rieky Váh. Územie je
rovinaté až pahorkatinové s prevládajúcimi fluvizemnými pôdami a začleňujeme ho do teplej
klimatickej oblasti [3]. Flóru Piešťan zaraďujeme podľa fytogeografického členenia do
panónskej oblasti, do obvodu eupanónskej xerotermnej flóry a okresu Podunajská nížina [4].
Pôvodnú vegetáciu predstavujú spoločenstvá lužných lesov, najmä lužné lesy vŕbovotopoľové, lužné lesy nížinné a dubovo-hrabové lesy panónske [5]. Kvalita životného
prostredia Piešťan dosahuje priemerné hodnoty. Z hľadiska kvality ovzdušia územie vykazuje
mierne až stredné znečistenie [6] spôsobené najmä stacionárnymi strednými zdrojmi
znečistenia a nadmernou automobilovou dopravou v okrese Piešťany [3]. Priemerné ročné
koncentrácie tuhých látok, SO2, NO2 a CO neprekračujú kritické hodnoty, mierne zvýšenie
koncentrácie je pozorované len v prípade NO2 a CO [6]. V posledných rokoch v okrese
navyše dochádza k znižovaniu množstva emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia [5].
Kúpeľný park s rozlohou 53,9 ha sa nachádza vo východnej časti mesta Piešťan na tzv.
kúpeľnom ostrove, ktorý ohraničuje rieka Váh a jej obtokové rameno. Hoci je park izolovaný
od centra mesta, je to turisticky veľmi frekventovaná oblasť sprístupnená Kolonádovým
a Krajinským mostom. Podstatné formovanie parku prebiehalo na prelome 19. a 20. storočia,
kedy prišlo k cielenej introdukcii zahraničných druhov fauny a flóry, predovšetkým ázijských
a amerických druhov. V súčasnosti majú z drevín hojné zastúpenie taxóny Populus nigra f.
Italica, Platanus x hybrida a Catalpa bignonioides. K iným drevinám rastúcim v parku patria
napríklad Pinus wallichiana, Abies concolor, A. nordmanniana, Picea pungens, Cryptomeria
japonica, Calocedrus decurrens, Chamaecyparis lawsoniana, Thuja occidentalis, T.
orientalis, Taxus baccata, Acer grosserii, Aesculus parviflora, Cercis siliquastrum, Ginkgo
biloba, Hamamelis virginiana, Liriodendron tulipifera, Paulownia tomentosa, Magnolia x
soulangiana, Calycanthus floridus [7].

Materiál a metódy
Terénne práce som vykonala počas obdobia júl – september 2010. V predmetnom
území som vybrala 196 forofytov, na ktorých som pozorne preštudovala výskyt epifytických
druhov lišajníkov od bázy kmeňa do výšky 170 cm nad zemou. Výber forofytov som
uskutočňovala s cieľom zachytiť čo najväčšiu heterogenitu druhov stromov. K najčastejším
patrili druhy Populus nigra, Pinus silvestris a Tilia cordata. Niektoré makroskopické lišajníky
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som určovala v teréne, pri mikroskopických alebo ťažko determinovateľných druhoch
(vyžadujúcich stanovenie lišajníkových látok v stielkach) som odobrala vzorky na
determináciu v laboratóriu. Položky lišajníkov som určovala metódami štandardnými
v lichenológii, hlavne podľa nasledujúcich kľúčov: Wirth [8], Purvis et al. [9] a Pišút et al.
[10]. Názvy lišajníkov boli zjednotené podľa práce Checklist of lichens of the Western
Carpatians [11]. Položky sú uložené v osobnom herbári autorky. Frekvenciu jednotlivých
druhov na lokalite (v %) som vyhodnotila na základe percentuálneho výskytu druhu vzhľadom
na všetky študované forofyty.

Výsledky a diskusia
Aktuálne som na lokalite zaznamenala výskyt 32 druhov epifytických lišajníkov.
Z nájdených taxónov patria k najpočetnejším nitrofilné druhy Physcia adscendens, Physconia
grisea, Phaeophyscia orbicularis a Xanthoria parietina s frekvenciou výskytu nad 50%.
Výraznú

frekvenciu

dosahovali

tiež

nitrofilné

toxitolerantné

druhy

Candelariella

xanthostigma (39%) a Amandinea punctata (38%) rastúce na eutrofizovaných substrátoch. Na
lokalite patria k menej frekventovaným lišajníkom (2-16%) druhy Candelaria concolor,
Candelariella reflexa, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes, Lecanora carpinea, L.
conizaeoides, L. hagenii, Lepraria incana, Melanelia exasperatula, M. fuliginosa, Parmelia
sulcata, Phaeophyscia nigricans, Physcia aipolioides, P. dubia, P. stellaris, P. tenella,
Xanthomendoza fallax a Xanthoria polycarpa. Ojedinelý výskyt (1%) som zaznamenala u
druhov Cetrelia cetrarioides, C. olivetorum, Phaeophyscia sciastra, Phlyctis argena, Physcia
aipolia, P. dimidiata, Pleurosticta acetabulum a Strangospora pinicola, ktoré sa nachádzali
s nízkym počtom stielok len na 1, resp. 2 stromoch.
Z hľadiska ochrany patria k významným druhom Evernia prunastri s kríčkovitým
typom stielky a Pleurosticta acetabulum s lupeňovitou stielkou. Oba sú zaradené v rámci
Červeného zoznamu do kategórie ohrozených druhov (EN) [12].
Suza [2] v predmetnom území evidoval výskyt 27 druhov epifytických lišajníkov,
z ktorých takmer polovica patrila medzi zástupcov našich dubovo-hrabových lesov (napr.
Anaptychia ciliaris, Evernia prunastri, druhy rodu Melanelia, Parmelia sulcata, Parmelina
tiliacea, Pleurosticta acetabulum, Ramalina fraxinea). Zastúpené tu boli aj nitrofilné
lišajníky, ich frekvencia a pokryvnosť však nebola pravdepodobne v tom čase vysoká (napr.
Candelaria concolor, Phaeophyscia orbicularis, Physcia stellaris, Xanthoria parietina).
K najzaujímavejším lišajníkom, ktoré som v minulom roku v parku nenašla, patril
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kríčkovitý druh Anaptychia ciliaris, veľmi citlivý na mikroklimatické podmienky a
znečistenie ovzdušia. V Červenom zozname je zaradený do kategórie kriticky ohrozených
lišajníkov (CR) [12]. Podobne je na tom aj druh Hyperphyscia adglutinata s hojnejším
výskytom v minulosti, no v súčasnosti ho už v oblasti nepozorujeme. Veľmi zriedkavé
zastúpenie mali už aj v minulosti podľa Suzu lišajníky Flavoparmelia caperata, Melanelia
glabra, Pleurosticta acetabulum a Ramalina fraxinea. Všetky tieto lišajníky sa považujú za
citlivejšie na znečistenie ovzdušia, aktuálne som v minulom roku potvrdila výskyt iba jedného
z nich: Pleurosticta acetabulum (kategória EN, ohrozený druh) [12]. Ostatné tri taxóny
považujem v súčasnosti v parku za nezvestné, resp. vyhynuté.
Zistila som, že doteraz sa v Kúpeľnom parku v Piešťanoch našlo celkovo 43 druhov
epifytických lišajníkov (Tab. 1). Z minulosti vieme (na základe Suzových nálezov spred cca
80-90 rokov) o prítomnosti 27 druhov, v roku 2010 som tu zistila 32 lišajníkov. Iba 16 z nich
je však na území pretrvávajúcich, potešiteľné je zistenie 16 druhov nových pre tunajšiu flóru.

Tab. 1 Epifytické lišajníky Kúpeľného parku v Piešťanoch v minulosti (podľa Suzu [2]) a v súčasnosti
Druh lišajníka
Amandinea punctata *
Anaptychia ciliaris
Caloplaca holocarpa
Candelaria concolor
Candelariella reflexa *
Candelariella xanthostigma *
Cetrelia cetrarioides *
Cetrelia olivetorum *
Evernia prunastri
Flavoparmelia caperata
Hyperphyscia adglutinata
Hypogymnia physodes
Lecanora carpinea
Lecanora conizaeoides *
Lecanora hageni
Lepraria incana *
Melanelia exasperatula
Melanelia fuliginosa *
Melanelia glabra
Melanelia subaurifera
Neofuscelia verruculifera
Parmelia sulcata
Parmelina tiliacea
Phaeophyscia nigricans *
Phaeophyscia orbicularis
Phaeophyscia sciastra *
Phlyctis argena *
Physcia adscendens
Physcia aipolia

r. 1936
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

r. 2010
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Tab. 1 Epifytické lišajníky Kúpeľného parku v Piešťanoch v minulosti (podľa Suzu [2]) a v súčasnosti
(pokračovanie)
Druh lišajníka
Physcia aipolioides *
Physcia dimidiata *
Physcia dubia *
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia distorta
Physconia grisea
Pleurosticta acetabulum
Ramalina fraxinea
Strangospora pinicola *
Xanthomendoza fallax
Xanthoria candelaria
Xanthoria parietina
Xanthoria polycarpa *

r. 1936
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

r. 2010
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Pozn. Druhy označené * sú nové pre areál, zvýraznené druhy tu majú potvrdený výskyt

Záver
V Kúpeľnom parku Piešťan sme zaevidovali 32 druhov epifytických lišajníkov. Z
predošlého lichenologického výskumu sme potvrdili prítomnosť 16 druhov, ďalších 16
druhov je z Kúpeľného parku evidovaných po prvý raz. Zastúpenie 11 druhov, ktoré boli v
minulosti prítomné, sa v súčasnosti nepotvrdilo.
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Antropologická a paleopatologická analýza dlhých kostí hornej a dolnej
končatiny z kostnice Vaihingen an der Enz
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Antropológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; liliana.fitusova@gmail.com

Abstrakt
Paleopatologické prejavy v oblasti kĺbov patria k najčastejším nálezom na kostrových pozostatkoch
obyvateľstva z rôznych historických etáp. Ide predovšetkým o osteoartrózu, ktorú klasifikujeme ako chronické,
nezápalové, degeneratívno-produktívne ochorenie kĺbov. Samotné štúdium osteoartrózy nie je dostatočné pri
rekonštrukcii pracovnej aktivity. Je potrebné doplniť ho aj o analýzu výskytu patologických zmien v mimokĺbnych
oblastiach, akými sú entezopatie. Analyzované kostrové pozostatky pochádzajú z ossária kostola Sv. Petra pri meste
Vaihingen an der Enz. V skúmanej populácii bol zaznamenaný vyšší výskyt ťažkej formy osteoartrózy na kostiach
dolných končatín. Výskyt entezopatií bol relatívne vysoký tak na horných ako aj na dolných končatinách, čo nasvedčuje
nadmernému namáhaniu svalov pri fyzicky namáhavej pracovnej činnosti. Analyzovaný súbor bol porovnaný s
bratislavskou stredovekou populáciou z ossária kaplnky Sv. Jakuba.

Kľúčové slová: ossárium kostola Sv. Petra; osteoartróza; entezopatie; pracovná činnosť
Úvod a formulácia cieľa
V roku 1977 sa pamiatkovému úradu mesta Vaihingen/Enz naskytla možnosť uskutočniť
ešte pred začiatkom renovácie archeologický výskum v dlhé roky opustenom a nikým
nepoužívanom kostole Svätého Petra. Úplne prvotnú stavbu tohto kostola by bolo možné odhadom
datovať do 10. - 11. storočia. Začiatkom 13. storočia sa mesto Vaihingen stalo opevneným sídlom.
Kostol Sv. Petra ležal mimo tohto stredovekého mestského opevnenia v tzv. oblasti pred mestom a
bol k nemu až do roku 1839 pridružený aj cintorín. Celá plocha kostola s výnimkou chórovej oblasti
a sakristie bola archeologicky preskúmaná a zistilo sa, že je možné rozlíšiť celkovo štyri rozdielne
zásahy do pôvodnej stavby kostola. Počas archeologických prác bola v oblasti pod kaplnkou
nájdená kostnica. Kostnice slúžili na uchovávanie kostí nájdených a exhumovaných na cintorínoch
pri rušení starých a vytváraní nových hrobov. Predpokladá sa, že kaplnka a kostnica boli k
pôvodnemu kostolu pribudované v rovnakom čase a tak na základe analýzy nástenných malieb
patriacich kaplnke bola objavená kostnica kostola Sv. Petra datovaná do 13./14. storočia. Kostnica
pozostávala z dvoch miestností. Kosti, ktoré boli nájdené v západnej miestnosti, ležali in situ, len v
hornej oblasti boli narušené a pokryté zeminou. V spodnej oblasti bolo možné miestami pozorovať
starostlivé rozvrstvenie kostí a lebiek. Kosti boli z ossária odstránené a poskytnuté na
antropologické spracovanie [1].
V práci sme sa zamerali na zaznamenanie výskytu patologických zmien na analyzovaných
kostrových ostatkoch. Išlo predovšetkým o zaznamenanie výskytu osteoartrózy a entezopatií. Tieto
paleopatologické prejavy patria k najčastejším nálezom na kostrových pozostatkoch obyvateľstva z
rôznych historických etáp. Formulovali sme nasledovné ciele:
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1. Stanoviť minimálny počet jedincov, ktorých ostatky boli uložené v kostnici kostola Sv.
Petra.
2. Odhadnúť pohlavie nájdených kostrových ostatkov na základe analýzy nameraných
obvodov hlavíc ramenných a stehnových kostí.
3. Vyhodnotiť markery fyzického stresu a pokúsiť sa na ich základe odhadnúť pracovnú
činnosť jedincov.
4. Porovnať analyzovanú populáciu s inou stredovekou populáciou.

Materiál a metódy
Z celkového súboru kostí získaného z kostnice kostola Sv. Petra bolo antropologicky
spracovaných 580 dlhých kostí hornej končatiny a 600 dlhých kostí dolnej končatiny s rôznym
stupňom zachovanosti (tab.1).

Tab.1 Počet analyzovaných kostí s určenou lateralitou.
Dexter

Sinister

Spolu

Humerus

206

200

406

Radius

40

34

74

Ulna

51

49

100

Femur

153

178

331

Tibia

116

125

241

Fibula

19

9

28

Odhad pohlavia, pri analýze dlhých kostí hornej a dolnej končatiny z kostnice kostola Sv.
Petra, bol uskutočnený metricky. Pásovým meradlom bol odmeraný obvod hlavice ramenných a
stehnových kostí a údaje boli vyhodnotené podľa Černého [2].
Screening

paleopatologických

zmien

na

kostrovom

materiály

bol

uskutočnený

makroskopicky voľným okom.
Analyzované kostrové pozostatky nájdené v kostnici kostola Sv. Petra sa v súčasnosti
nachádzajú v depozite Katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty UK.

Výsledky a diskusia
Pri analýze dlhých kostí hornej a dolnej končatiny bol minimálny počet jedincov stanovený
na základe maximálneho počtu zachovaných kostí jedného druhu z jednej strany [3]. Bolo
spracovaných 206 pravých ramenných kostí, čo predstavuje minimálny počet analyzovaných
jedincov.
Zo spracovaných 406 ramenných kostí bolo možné pásovým meradlom odmerať obvod
hlavice u 287 (70,69%) ramenných kostí a z 331 stehnových kostí bolo možné odmerať obvod
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hlavice u 287 (86,71%) stehnových kostí.

Tab.2 Prehľad odhadnutého pohlavia zastúpeného v analyzovanom súbore.

POHLAVIE
Hyperfeminínne
Feminínne
Indiferentné
Maskulínne
Hypermaskulínne
SPOLU

N (POČET)
27
178
57
236
76
574

%
4,7
31,01
9,93
41,12
13,24
100

Celkovo je možné odhadnúť, že ženské pohlavie bolo zastúpené v 205 (35,71%) prípadoch,
mužské pohlavie bolo zastúpené v 312 (54,36%) prípadoch a v 57 (9,93%) prípadoch nebolo možné
pohlavie odhadnúť, keďže tieto namerané hodnoty obvodov hlavíc patria podľa Černého [2] do
prechodného pásma medzi mužským a ženským pohlavým.
Na stanovenie stupňa artrotických zmien na kostiach bola použitá tzv. Schultzova schéma
publikovaná v roku 1988 [4]. Podobne ako zistil aj Beňuš [5, 6] pri analýze ossária kaplnky Sv.
Jakuba v Bratislave, aj v našom analyzovanom súbore boli ťažké štádia artrózy ramenných kostí
častejšie nájdené na pravej strane a na kondyloch stehnových kostí na strane ľavej. Stredná forma
osteoartrózy sa vyskytla na všetkých typoch dlhých kostí, okrem fibuli. Na horných končatinách sa
stredná forma OA vyskytla s najvyššou prevalenciou na incisura trochlearis et radialis (14,00 %)
pravej lakťovej kosti a na facies articularis carpalis (11,76 %) pravej vretennej kosti. Na dolných
končatinách bola najvyššia prevalencia strednej formy OA zaznamenaná na condylus medialis
(17,14 %) pravého femuru a condylus lateralis (15,18 %) pravej tíbie.
Tab.3 Osteoartróza kĺbnych plôch na kostiach hornej končatiny.
Humerus dexter

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

Humerus sinister

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

Caput humeri

92,16%
141/153

5,88%
9/153

1,96%
3/153

Caput humeri

96,53%
139/144

3,47%
5/144

0,00%
0/144

Trochlea humeri

92,27%
167/181

6,63%
12/181

1,10%
2/181

Trochlea humeri

94,86%
166/175

4,57%
8/175

0,57%
1/175

94,41%
169/179

5,03%
9/179

0,56%
1/179

98,84%
170/172

1,16%
2/172

0,00%
0/172

Capitulum humeri

Capitulum humeri

Radius dexter

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

Radius sinister

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

Caput radii

97,30%
36/37

2,70%
1/37

0,00%
0/37

Caput radii

100%
30/30

0,00%
0/30

0,00%
0/30

Facies articularis
carpalis

88,24%
30/34

11,76%
4/34

0,00%
0/34

Facies articularis
carpalis

96,55%
28/29

3,45%
1/29

0,00%
0/29
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Ulna dextra

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

Ulna sinistra

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

Incisura trochlearis et
radialis

86,00%
43/50

14,00%
7/50

0,00%
0/50

Incisura trochlearis et
radialis

93,75%
45/48

6,25%
3/48

0,00%
0/48

Caput ulnae

92,59%
25/27

7,41%
2/27

0,00%
0/27

Caput ulnae

96,30%
26/27

3,70%
1/27

0,00%
0/27

Tab.4 Osteoartróza kĺbnych plôch na kostiach dolnej končatiny.
Femur dexter

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

Femur sinister

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

caput femoris dex.

88,19%
127/144

10,43%
15/144

1,38%
2/144

caput femoris sin.

90,30%
149/165

9,70%
16/165

0,00%
0/165

81,43%
114/140

17,14%
24/140

1,43%
2/140

84,31%
145/172

12,79%
22/172

2,90%
5/172

condylus lateralis

91,84%
135/147

6,80%
10/147

1,36%
2/147

condylus lateralis

91,76%
156/170

5,30%
9/170

2,94%
5/170

Tibia dextra

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

Tibia sinistra

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

condylus medialis
tibiae

89,29%
100/112

9,82%
11/112

0,98%
1/112

condylus medialis
tibiae

95,90%
117/122

4,10%
5/122

0,00%
0/122

condylus lateralis
tibiae

83.39%
94/112

15,18%
17/112

0,89%
1/112

condylus lateralis
tibiae

93,50%
115/123

6,50%
8/123

0,00%
0/123

facies articularis inf.

97,12%
101/104

2,88%
3/104

0,00%
0/104

facies articularis inf.

97,37%
111/114

2,63%
3/114

0,00%
0/114

Fibula dextra

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

Fibula sinistra

slabá
OA

stredná
OA

ťažká
OA

facies articularis
capitis fibulae

100%
18/18

0,00%
0/18

0,00%
0/18

facies articularis
capitis fibulae

100%
7/7

0,00%
0/7

0,00%
0/7

facies articularis
maleoli fibulae

100%
17/17

0,00%
0/17

0,00%
0/17

facies articularis
maleoli fibulae

100%
8/8

0,00%
0/8

0,00%
0/8

condylus medialis

condylus medialis

S najvyššou prevalenciou sa entezopatie vyskytovali predovšetkým na laterálnom
epikondyle ramenných kostí (dex. 34,04%; sin. 34,83%), čo je miestom úponu šliach svalov
predlaktia a to takmer úplne symetricky na pravej aj ľavej strane. Keďže analyzovaná populácia žila
v blízkosti rieky Enz, je možné predpokladať, že vysoká prevalencia entezopatií na laterálnom
epikondyle je zapríčinená nadmerným zaťažovaním svalov nahadzovaním udíc alebo sietí pri love
rýb.

188

BIOLÓGIA

Entezopatie na kostiach horných končatín
35,00%
32,50%
30,00%

prevalencia

27,50%
25,00%
22,50%
20,00%
17,50%

dexter
sinister

15,00%
12,50%
10,00%
7,50%
5,00%
2,50%
0,00%
tuberculum
minoris

tuberculum
majoris

epicondylus
medialis

epicondylus
lateralis

olecranon

tuberositas
ulnae

tuberositas
radii

Obr. 1 Entezopatie na kostiach horných končatín.

Na kostiach dolných končatín bol najvyšší výskyt entezopatií zaznamenaný na linea aspera
stehnovej kosti (dex. 23,53 %; sin. 30,90 %). Vysoký výskyt bol zaznamenaný aj na trochanter
major (dex. 19,01 %; sin. 23,26 %), čo je miestom úponu m. gluteus medius. Ako možnú príčinu
tejto entezopatie udávajú autori jazdu na koni.

Entezopatie na kostiach dolných končatín
32,50%
30,00%
27,50%

prevalencia

25,00%
22,50%
20,00%
17,50%
dexter

15,00%
12,50%

sinister

10,00%
7,50%
5,00%
2,50%
0,00%
trochanter
major

trochanter
minor

linea
aspera

linea
intertrocha
nterica

tuberositas
glutea

musculus
gastrocne
mius

tuberositas
tibiae

crista solei

Obr. 2 Entezopatie na kostiach dolných končatín.

Výlučne analýzou dlhých kostí postkraniálneho skeletu nie je možné jednoznačne určiť vek
dožitia jedincov, a tak sme v našom súbore nemohli zisťovať vekovú závislosť výskytu
sledovaných znakov, podobne ako Bodoriková [7] vo svojej práci na rodinnej krypte v ruinách
kostola Sv. Kataríny, kde takmer všetky kosti ležali premiešané v zásype a boli značne defektné.

Záver
Analýzou kostí z ossária kostola Sv. Petra bol zistený relatívne vysoký výskyt markerov
fyzického stresu. Vyplýva to pravdepodobne z vyššieho zastúpenia jedincov mužského pohlavia,
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ktorí sa v období stredoveku venovali fyzicky namáhavým činnostiam, ako je rybolov,
poľnohospodárska činnosť, ako aj nosenie ťažkých bremien.
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Expression of hVEGF165 in Escherichia coli and its Purification
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Abstract
Human Vascular Endothelial Growth Factor is essential protein regulator in angiogenesis. We present its
expression in prokaryotic expression system including protein solubilization and purification. hVEGF gene was
cloned into pET28b expression vector. Obtained sequence revealed the unique sequence not present in any
database thus far. The gene contains two SNPs close to the start point. The expressed protein in BL21 cells,
however, was of predicted size 17 kDa and translated protein from obtained sequence showed 100% homology
with known VEGF proteins in GenBank database. hVEGF expressed in BL21 cells forms inclusion bodies (false
folded protein), so we found in several experimental procedures the one, suitable for its solubilization and
purification on nickel based affinity chromatography.

Key words: hVEGF; pET expression system; inclusion bodies; protein purification.

Introduction and aim formulation
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), thanks to its ability to induce vascular
leakage also known as VPF (Vascular Permeability Factor), is the most important angiogenic
factor. VEGF-A, usually referred to as VEGF, belongs to a gene family of growth factors
which includes VEGF A-E and placental growth factor (PlGF). VEGF interacts with specific
receptors on endothelial cells and stimulates their growth and differentiation into blood
vessels (derived from arteries, veins and lymphatics) and in this way it is associated with
tumour growth. VEGF is necessary for embryogenesis, skeletal growth and reproductive
functions, is a mediator of angiogenesis associated with tumours and ischemic retinal
diseases. VEGF is overexpressed in a variety of solid malignant tumours. This overexpression
is associated with increased angiogenesis, proliferation and metastasis [1].
In vitro, VEGF prevents apoptosis induced by serum-starvation, mediated by the
phosphatidylinositol 3'-kinase (PI3-K)/Akt pathway. VEGF induces expression of the antiapoptotic proteins, Bcl-2 and A1, in endothelial cells [1].
In vivo, VEGF's pro-survival effects are developmentally regulated. VEGF has
effects on bone marrow-derived cells (it promotes monocyte chemotaxis and induces colony
formation by mature subsets of granulocyte-macrophage progenitor cells) [1].
The vascular leakage has an important role in inflammation and in other pathological
circumstances. VEGF induces an increase in hydraulic conductivity of isolated microvessels
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mediated by increased calcium influx. New vessels growth and maturation are highly complex
and co-ordinated processes, requiring the activation of a series of receptors by ligands [1].
The activities of VEGF are mediated by two tyrosine kinase receptors identified on the
cell surface of vascular endothelial cells and on bone marrow-derived cells: VEGFR-1 (Flt-1,
fms-like tyrosine kinase) and VEGFR-2 (Flk-1/KDR, Fetal liver kinase 1, murine homologue
of human Kinase insert Domain-containing Receptor). Both receptors have seven
immunoglobulin (Ig) like domains (in the extracellular domain), a single transmembrane
region and a consensus tyrosine kinase sequence. VEGFR-1 binds VEGF-A, PlGF and VEGFB, which fail to bind VEGFR-2. VEGFR-2 is the major mediator of the mitogenic, angiogenic
and permeability-enhancing effects of VEGF. In addition, VEGF interacts with a family of
coreceptors - the neuropilins (NP) [2].
The VEGF gene produces by alternative mRNA splicing six isoforms, which differ by
presence or absence of sequences encoded by exons 6 and 7. Exon 7 is essential for VEGFR-2
binding [3].
VEGF expression can be induced by hypoxia, starvation of cells for oxygen that occurs
when [pO2]<7 mmHg. The hypoxia signal is mediated by hypoxia-inducible factor (HIF-1). It
is a transcription factor activated in conditions of low oxygen and so it binds to and induces
transcription of the VEGF gene. HIF-1 turns on glycolysis rather than oxidative
phosphorylation for ATP generation and in this way it helps tumour cells to adapt to low
oxygen. HIF-1 activity is controlled by an oxygen sensor composed of a prolyl hydroxylase
which is active in normal O2 levels and inactive in low O2 levels. Hydroxylation of HIF-1
causes ubiquitination and degradation of the transcription factor. This process is blocked when
O2 is low [4].
Normal tissues are a source of angiogenic activity. Acidic Fibroblast Growth Factor
(aFGF), basic Fibroblast Growth Factor (bFGF), Transforming Growth Factor (TGF)-α and –
β, Hepatocyte Growth Factor/Scatter Factor (HGF/SF), Tumour Necrosis Factor (TNF)-α,
angiogenin, interleukin (IL)-8, and the angiopoietins are implicated as positive regulators of
angiogenesis [1].
Our aim is to express the protein suitable for the VEGF-VEGFR II interaction studies.
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Materials and Methods
Plasmids and bacterial cells
pUCCAGGS_hVEGF165 was kindly provided by Dr. Peter Celec PhD., originally
constructed by Yonemitsu [5]. The cloning vector pET28b was purchased by Novagen
Company as well as expression BL21 E.coli host XL1. Host E. coli cells were kindly provided
by Dr. I. Barák, DrSc. from the Institute of Molecular Biology SAS, Bratislava.
DNA clonig and manipulations
pUCCAGGS_hVEGF165 was cleaved with EcoRI restriction endonuclease and
fragment of 630 bp was ligated into EcoRI cleaved vector pET28b. After ligation overnight at
16°C it was transformed into XL1 host strain. Recombinant E.coli were analysed by
restriction analysis with EcoRI. DNA from insert positive clones was isolated and transformed
into BL21 host strain. After selection on kanamycin 8 clones were chosen for functional
analysis on expressed protein presence detected by SDS-PAGE [6]. One strain expressing
hVEGF165 protein was subjected to DNA sequence analysis.
Purification of the overproduced protein
Washing of inclusion bodies
We washed the nonsoluble fraction received after induction of the system with the
construct pET28 named L2.1 in the following washing solutions:
1. Resuspend the cell sediment (from the 200ml culture) in 1ml of the Solution1
(50mmol.l-1 TrisHCl, pH 8,5; 5mmol.l-1 EDTA)
Sample nr.1 (75µl for SDS-PAGE) - the lysate after the 1st resuspendation
Sample nr. 2 (75 µl for SDS-PAGE) – the supernatant after centrifugation (centrifuge
type 320A - 10 min, 4°C, 10 000 rpm)
2. Resuspend the cell sediment in 1ml of the Solution1
Sample nr.3 (75µl for SDS-PAGE) - the lysate after the 2nd resuspendation
Sample nr. 4 (75 µl for SDS-PAGE) – the supernatant after centrifugation (centrifuge
type 320A - 10 min, 4°C, 10 000 rpm)
3. Resuspend the cell sediment in 1ml of the Solution1, incubate 1 h at 37°C
Sample nr.5 (75µl for SDS-PAGE) - the lysate after the 3rd resuspendation
Sample nr. 6 (75 µl for SDS-PAGE) – the supernatant after centrifugation (centrifuge
type 320A - 10 min, 4°C, 10 000 rpm)
4. Resuspend the cell sediment in 1ml of the Solution2 (50 mmol.l-1 TrisHCl, pH 8,5),
incubate 10 min, laboratory temperature
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Sample nr.7 (75µl for SDS-PAGE) - the lysate after the 4th resuspendation
Sample nr. 8 (75 µl for SDS-PAGE) – the supernatant after centrifugation (centrifuge
type 320A - 10 min, 4°C, 10 000 rpm)
Solubilization of the inclusion bodies
We used different denaturing conditions for the solubilization of inclusion bodies
according to Smith at al. (used for solubilization of recombinant HGF):
Solubilisation solutions: 2-8 mol.l-1 Urea, 2-6 M Guanidinium Hydrochloride, 0,5-2,5%
Lauroyl Sarcosine in 50mmol.l-1 TrisHCl, pH 8,8; 1 mmol.l-1 EDTA
1. Solubilisation: overnight at 37°C (75 µl used for SDS-PAGE)
2. Centrifugation 15 min at 4°C, 10 000 rpm (centrifuge type 320A)
3. Supernatant and sediment – 75 µl used for SDS-PAGE.
SDS-PAGE
SDS-PAGE was performed as described before [6].
Purification on IDA PEARL Cellulose
Solubilized proteins from inclusion bodies fraction were loaded on the Ni2+ containing
IDA PEARL Cellulose prepared in our lab and protein fractions were eluted with elution
buffer containing imidazol: 50mM, 150mM, 300mM in 50mmol.l-1 TrisHCl, pH 8,8; 1
mmol.l-1 EDTA.

Results and Discussion
We recloned 630 bp EcoRI fragment, containig hVEGF165 from plasmid
pUCCAGGS_hVEGF165 into the pET28b expression vector. Restriction analysis of several
clones is shown in Figure 1A, functional analysis of chosen constructs transferred into BL21
E. coli strain is shown in Figure 1B.

Fig. 1A Restriction analysis of pET28/VEGF clones
(lane with inserts containg clones: 3,4,5,7,8 and 10).
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Fig. 1B Functional analysis (lane 1 – molecular weight standard; lane 2-3 clone 1.2 not induced and
induced with 1mmol.l-1, lanes 4-5 clone 2.1, lanes 6-7 clone 3.1 and lanes 8-9 clone 4.1. VEGF protein 17kDa is
exprimed only by clones 2.1, 3.1 and 4.1, lanes 5,7,9.

Clone L2.1 has been subjected to sequence analysis and the part of obtained sequence
is in Figure 2 together with the part of BLAST analysis comparing the highest homology
found in GeneBank databasis.

Fig. 2 Sequence analysis of clone L2.1 and the BLAST result search for the highest
homology found in GeneBank database. Programme Blast available and used at:
www.ncbi.nlm.nih.gov

The cells expressing rVEGF were sonicated and cell lysate was fractionated. rVEGF
was found in insoluble fraction of inclusion bodies that were subjected to several different
detergetns at different pH conditions with the aim to find conditions for the protein
solubilization. The results of these experiments are shown in Table 1.
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Tab. 1 IB solubility in different detergents at different pH. Solubility was determined by absorbance
measurement at 280nm. Abbreviations of detergents are: GHCl - Guanidine Hydrochloride and LS – Lauroyl
Sarcosine.
pH 7

pH 8

pH 9

pH 10

pH 11

8M Urea

1,825

1,532

0,739

1,746

1,842

6M Urea

1,829

1,823

2,03

2,01

1,843

4M Urea

2,021

2,191

2,19

2,053

2,244

2M Urea

1,273

2,161

2,156

2,142

2,148

6M GHCl

1,13

0,982

1,166

0,958

0,96

4M GHCl

1,192

0,758

0,974

1,102

1,103

2M GHCl

1,323

1,319

1,733

1,568

1,846

1% LS

2,099

1,545

2,326

2,131

2,365

Purification of expressed rVEGF is shown in Figure 3. Inclusion bodies were
solubilized by 2M GHCl and 2% LS (lanes 2-4, 5-6).

Fig. 3 rVEGF purification on IDA PEARL Cellulose (lanes 1 and 8: molecular weight standard).

Conclusion
We have cloned and expressed hVEGF in E. coli cells and found the conditions for
solubilization and purification of the protein.
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Abstrakt
Cieľom tejto práce bolo stanoviť potenciálny genotoxický účinok extraktu z rastliny Armoracia
rusticana (chren dedinský) na lymfocyty izolované z ľudskej krvi. Sledovali sme tri rôzne koncentrácie
rastlinného extraktu s využitím modernej metódy Comet assay (jednobunková gélová elektroforéza). Táto
metóda umožňuje stanovenie miery poškodenia DNA v jednej bunke.

Kľúčové slová: rastlinný extrakt; Armoracia rusticana; Comet assay; lymfocyty

Úvod a formulácia cieľa
Rastliny predstavujú neodmysliteľnú súčasť všetkých aspektov ľudského života. Ľudia
začali využívať rastliny ako zdroj potravy, neskôr sa stali súčasťou kozmetických prípravkov,
farmaceutík, využívajú sa na výrobu čajov, či iných nápojov, v tabakovom, drevárenskom
a textilnom priemysle a sú taktiež dôležitou súčasťou poľnohospodárstva. Fytoterapia sa stala
dôležitou súčasťou medicíny. Ľudia si uvedomujú a využívajú liečivú silu rastlín, ktoré
prijímajú ako súčasť potravy. V porovnaní s farmaceutickými prípravkami majú výhodu vo
vyššom obsahu aktívnych účinných látok. S rozvojom vedy sa postupne začali skúmať aj
jednotlivé zložky rastlín a ich vplyv na ľudský organizmus. Vedci zistili, že rastlinné zložky
majú pozitívne biologické účinky a teda aj priaznivý vplyv na ľudský organizmus. Medzi
takéto zložky patria napríklad flavonoidy, fenoly alebo glukozinoláty, ktoré vykazujú široké
spektrum biologických účinkov. Mnoho rastlín a rastlinných extraktov sa v súčasnosti
využíva ako prevencia voči rozličným chorobám, vrátane rakoviny. Enviromentálne choroby
sú považované za dôsledok vystavovanie ľudského organizmu negatívnym faktorom
vonkajšieho prostredia, medzi ktoré patrí aj strava [1]. Súčasťou potravy sú aj rôzne
syntetické zložky, u ktorých bol zistený negatívny vplyv na zdravie. V posledných rokoch sa
do potravinových výrobkov pridávajú syntetické antioxidanty, ako napríklad butylovaný
hydroxyanizol (BHA) a butylovaný hydroxytoluén (BHT). Tieto syntetické antioxidanty sú
síce dobrými vychytávačmi voľných radikálov, ale využívajú sa aj napriek tomu, že existujú
experimentálne dôkazy o ich schopnosti indukovať DNA poškodenia [2,3]. Z tohto dôvodu
sú na ich aplikáciu kladené prísnejšie nároky a je trend nahrádzať ich prírodnými
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antioxidantami [4]. Mnohé syntetické antioxidanty boli preto v posledných rokoch nahradené
práve rastlinnými antioxidantmi.
Armoracia rusticana (chren dedinský) patrí do čelaďe Brassicaceae, ktorá zahŕňa
okolo 3700 druhov rozšírených kozmopolitne. Zahŕňa ekonomicky aj poľnohospodársky
významné plodiny ako aj okrasné druhy. Využívajú sa najmä v potravinárskom priemysle ako
súčasť olejov, pochutín ale aj ako krmoviny [5]. A. rusticana obsahuje veľké množstvo
biologicky aktívnych látok. Patria k nim glukozinoláty, ktoré sú po chemickej stránke estery
tioaminokyselín [6]. Najväčšie zastúpenie majú sinigrín, glukonasturtín, glukobrassicín a
neoglukobrassicín. Práve tieto zložky sú zodpovedné za typickú štipľavú chuť tejto rastliny.
Ďalšou biologicky aktívnou látkou je peroxidáza, hém obsahujúci enzým, ktorý má schopnosť
oxidovať rôzne organické aj anorganické zlúčeniny využitím peroxidu vodíka [7]. In vitro
testy dokázali, že peroxidáza spolu s H2O2 (peroxid vodíka) formuje stabilné zlúčeniny. Tie sú
potom zodpovedné za jodizáciu a formovanie hormónov štítnej žľazy [8]. V koreni chrenu
dedinského sa nachádza myrozináza, ktorá hydrolyzuje glukozinoláty. Je to β-tioglukozidáza,
ktorá katalyzuje hydrolýzu S-glukozidov na D-glukózu a necukornatú zložku, ktorú potom
premení na sulfát a izotiokyanát. Tie sú zodpovedné za charakteristickú chuť a arómu chrenu.
Inhibícia enzýmov produkujúcich karbohydráty má potenciálne liečivé účinky pri liečbe
rakoviny, AIDS a iných vírusových ochorení [9].
Comet assay (jednobunková gelová elektroforéza) je jednoduchá, citlivá, univerzálna,
pomerne rýchla a lacná metóda, ktorá umožňuje detekciu poškodení DNA, či už ide
o jednovláknové, dvojvláknové zlomy, alkylačné poškodenia alebo poškodenia UV žiarením,
ktoré indukujú vznik pyrimidínových dimérov. Využíva sa v genotoxikológií, pri ľudskom
biomonitoringu, v molekulárnej epidemiológií, ekogenotoxikológií a vo výskume poškodení
DNA a jej oprave [10]. Bunky ukotvené v tenkej vrstve agarózy na sklíčku sú najskôr
lyzované. Bielkoviny a históny opúšťajú pri tomto postupe nukleoid každej bunky, ktorá je
v agarózovom gély. Zlomy DNA spôsobujú lokálnu relaxáciu superšpiralizovanej formy
DNA v nukeoidoch. Lyzované nukleoidy následne podliehajú elektroforéze. Keď gélom
prechádza elektrický náboj, uvoľnené časti slučiek sú priťahované k anóde a vytváraju
„chvosty“ komét. DNA, ktorá ostane v nukleoide tvorí „hlavičku“ kométy. Kométy sa
následne farbia a sledujú pomocou flourescenčného mikroskopu. Množstvo DNA v chvoste v
pomere k DNA v hlavičke je úmerný počtu zlomov v bunke. Pri tejto metóde sa môžu použiť
akékoľvek eukaryotické bunky okrem červených krviniek, ktoré nemajú jadro. Najčastejšie
využívanými bunkami pri štúdiu ľudských buniek sú biele krvinky (leukocyty) [11].
Cieľom našej práce bolo stanovenie potenciálneho genotoxického účinok extraktu
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z rastliny A. rusticana.

Materiál a metódy
Rastliny Armoracia rusticana boli pestovaná v záhrade liečivých rastlín patriacej
Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave a boli zozbierané koncom augusta 2010. Zozbieraný
rastlinný materiál (koreň) o váhe približne 70 g bol usušený pri laboratórnej teplote. Materiál
bol extrahovaný 5-krát ručne do 150 ml vody (vodný extrakt) pri 65 °C a následne uskladnený
v tme pri 4 °C.
Lymfocyty sme izolovali z vlastnej krvi pomocou metódy „finger prick“. Pomocou
jednorázovej lancety sme urobili vpich do prsta a odobrali 50 µl krvi, ktoré sme pridali do
Eppendorfovej skúmavky s 1 ml PBS. Po premiešaní sme nechali stáť 30 minút na ľade.
Následne sme pridali 100 µl Histopaque (Sigma-Aldrich), čím došlo k vytvoreniu dvoch
vrstiev. Nasledovala centrifugácia 3 minúty pri 2000 otáčkach pri 4 °C. Odobrali sme 100 µl
lymfocytov nad hranicou medzi PBS a Histopaque.
Pri určovaní genotoxického účinku A. rusticana sme používali metódu Comet assay
(jednobunkovú gélovú elektroforézu). Pomocou metódy „finger prick“ sme izolované
lymfocyty ukotvili v LMP (low melting point) agaróze na podložnom sklíčku potiahnutom
NMP (normal melting point) agarózou. Lymfocyty sme 30 minút ovplyvňovali extraktmi
s koncentráciami 0 mg.ml-1; 25 mg.ml-1; 2,5 mg.ml-1 a 0,25 mg.ml-1. Vzorka ovplyvnená
peroxidom vodíka (H2O2) (Sigma-Aldrich) bola využitá ako pozitívna kontrola. Nasledovala
lýza buniek v lyzačnom roztoku s pridaním Triton X-100 (Sigma-Aldrich), odvíjanie
a elektroforéza 30 minút pri 25 V a 260 – 320 mA pri 4 °C. Jadrá sme následne farbili etídium
bromidom (EtBr) a výsledky sme vyhodnocovali pomocou fluorescenčného mikroskopu
Olympus BX51 s využitím programu Perceptive image analysis system Comet assay IV.
Mieru poškodenej DNA sme stanovili pomocou vizuálneho hodnotenia intenzity chvosta
kométy voči intenzite hlavičky kométy a zaradenia komét do kategórií 0 (bez poškodenia) až
4 (75-100 % poškodenie).

Výsledky a diskusia
Comet assay (jednobunková gélová elektroforéza) je metóda umožňujúca detekciu
poškodenia DNA a jej reparácie. Aj napriek tomu, že ako vyplýva z literatúry, rastlina
Armoracia rusticana má pre bunky pozitívne antioxidačné účinky, je žiadúce zistiť, či pri
určitých koncentráciách nie je pre bunky toxická. V našom experimente sme pri
experimentoch využili ľudské lymfocyty. Tie sme vystavili účinku extraktu s rôznymi
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koncentráciami a jednu vzorku sme použili ako kontrolu bez ovplyvnenia extraktom. Ako
pozitívnu kontrolu sme využili bunky ovplyvnené peroxidom vodíka.
Výsledky zhrnuté v grafe na Obr. 1 ukazujú % poškodenia DNA. Z grafu vyplýva, že
pri rôznych koncentráciách vykazoval extrakt z A. rusticana približne rovnakú mieru
poškodenia okolo 57%, pričom najvyššie percento sme zaznamenali u koncentrácie 2,5
mg.ml-1 59%. Kontrolná vzorka vykazovala 14,75% poškodenie. Najvyššie percento
poškodenej DNA sme zaznamenali (v súlade s očakávaním) u pozitívnej kontroly – 85 %.
Z výsledkov vyplýva, že je potrebné znížiť použité koncentrácie exktraktu, aby bola
miera poškodenia DNA čo najnižšia. Predpokladáme, že nižšie ako uvedené tri koncentrácie
(0.25 – 25 mg.ml-1) sa výsledkami budú približovať ku kontrole (bez ovplyvnenia extraktom).
Taktiež je potrebné stanoviť cytotoxicitu sledovaného extraktu, čomu sa budeme venovať pri
našich ďalších experimentoch.

Obr. 1 Miera poškodenia DNA po ovplyvnení ľudských lymfocytov rôznymi koncentráciami extraktu
z rastliny A. rusticana a peroxidom vodíka.

Záver
Pri ovplyvňovaní buniek rôznymi koncentráciami extraktu z A. rusticana bolo naším
cieľom zistiť, či nami zvolené koncentrácie nemajú genotoxický účinok na bunky. Ako vidno
z vyššie uvedených výsledkov, miera poškodenia DNA pri rôznych koncentráciách (0,25
mg.ml-1; 2,5 mg.ml-1 a 25 mg.ml-1) je približne rovnaká, teda okolo 57%. V ďalších
experimentoch budeme sledovať nižšie koncentrácie extraktu.
V mnohých vedeckých experimentoch bolo dokázané, že látky, ktoré sú súčasťou
rastliny Armoracia rusticana, ako napríklad glukozinoláty, peroxidáza, myrozináza a iné,
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majú pozitívny vplyv na ľudský organizmus. Okrem antioxidačného účinku vykazujú aj
protektívny účinok voči ochoreniam vrátane rakoviny. Je však veľmi dôležité pracovať
s vhodnými koncentráciami extraktov, ktoré nebudú predstavovať riziko pre bunky. V prípade
zistenia priaznivých účinkov extraktu z A. rusticana na ľudské bunky, táto rastlina sa môže
stať kandidátom na podrobnejšie vedecké skúmanie s cieľom uplatnenia v biomedicíne či
farmaceutickom priemysle.
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Pozitívne účinky oxytocínu na remodeláciu tukového tkaniva u potkana
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Abstrakt
Oxytocín je hormón, ktorý popri riadení reprodukcie a kardioprotekcii sa zúčastňuje aj regulácie
energetickej homeostázy. Deficit oxytocínu má za následok rozvoj obezity a inzulínovej rezistencie. Cieľom
našej práce bolo preskúmať vplyv oxytocínu na metabolizmus tukového tkaniva v animálnom modeli so
zvýšenou plazmatickou koncentráciou oxytocínu na úrovni stresovej odpovede.
Podávanie oxytocínu viedlo k vyššiemu zastúpeniu menších adipocytov v epididymálnom tukovom
tkanive bez zmeny jeho celkového množstva. Zvýšená expresia markerov adipogenézy PPARγ a FABP4
v epididymálnom a retroperitoneálnom tukovom tkanive poukazuje na adipogénny účinok oxytocínu.
Stimuláciou defosforylácie eEF2 v epididymálnom tukovom tkanive oxytocín zvyšuje proteosyntézu. Rozdielna
odpoveď jednotlivých tukových tkanív môže vyplývať z odlišných účinkov oxytocínu na vaskulárnu frakciu
tkaniva, keďže oxytocín stimuluje angiogenézu zvýšením expresie VEGF A iba v epididymálnom tukovom
tkanive.
Tieto výsledky potvrdzujú trofické účinky oxytocínu a jeho vplyv na remodeláciu tukového tkaniva.

Kľúčové slová: tukové tkanivo; oxytocín; adipogenéza; angiogenéza; proteosyntéza

Úvod a formulácia cieľa
Oxytocín

(Oxt)

je

hormón

syntetizovaný nervovými

bunkami

hypotalamu

a uvoľňovaný ich axónmi do neurohypofýzy, odkiaľ sa dostáva do systémovej cirkulácie. Je
známy predovšetkým svojou úlohou v regulácii reprodukcie, má však široké spektrum
centrálneho a periférneho fyziologického pôsobenia. Pod centrálne účinky Oxt možno zaradiť
vplyv na pamäť a učenie, behaviorálne účinky [1] a účasť na regulácii príjmu potravy [2].
Oxytocín na periférii stimuluje kontrakciu maternice pri pôrode a ejekciu mlieka počas
laktácie [1]. Prítomnosť ekvivalentnej koncentrácie Oxt v plazme u oboch pohlaví naznačuje
existenciu ďalších periférnych fyziologických účinkov. Lokálna produkcia Oxt a prítomnosť
jeho receptora bola dokázaná aj v srdci, poukazujúc tak na autokrinné/parakrinné účinky Oxt
[3]. Oxt znižuje frekvenciu srdca, silu kontrakcie, arteriálny krvný tlak a tiež rozsah
ireverzibilného poškodenia myokardu vyvolaného ischémiou [4]. Kardiovaskulárna
dysfunkcia úzko súvisí s metabolickými ochoreniami ako obezita a inzulínová rezistencia.
Navyše, Oxt je uvoľňovaný aj v odpovedi na rozličné stresory [5].
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Receptory pre Oxt sú exprimované aj v tukových bunkách. Oxytocín má v in vitro
podmienkach inzulínu podobnú aktivitu a teda stimuluje oxidáciu glukózy a lipogenézu v
adipocytoch [6]. In vivo, „knockout“ génu pre oxytocín alebo oxytocínový receptor (OxtR) má
za následok rozvoj obezity a inzulínovej rezistencie v dôsledku hypertrofie tukového tkaniva
[7, 8].
Cieľom našej práce bolo overiť úlohu oxytocínu v regulácii metabolizmu tukového
tkaniva so zameraním na morfometrické a metabolické parametre, ukazovatele adipogenézy,
angiogenézy a proteosyntézy v epididymálnom a retroperitoneálnom tukovom tkanive.

Materiál a metódy
Samce potkanov kmeňa Wistar (AnLab s.r.o., Praha, Česká republika) boli chované za
štandardných podmienok. Experimentálnej skupine (n=8) bol 2 týždne kontinuálne podávaný
oxytocín (Oxytocin, H-2510, Bachem, Švajčiarsko) v dávke 3,6 µg/100 g/deň a kontrolnej
skupine (n=8) fyziologický roztok pomocou osmotických minipúmp (model 2002 Alzet,
Durect Corp., Cupertino, CA) implantovaných subkutánne v interskapulárnej oblasti. Počas
experimentu bola denne zaznamenávaná hmotnosť zvierat, množstvo skonzumovanej potravy
a vody. Zvieratá boli usmrtené dekapitáciou.
Stanoveniu veľkosti adipocytov epididymálneho tukového tkaniva predchádzala
izolácia adipocytov natrávením tukového tkaniva kolagenázou II (1mg/ml) v Krebs-Ringer
bikarbonátovom HEPES roztoku [9]. Priemer adipocytu bol vypočítaný z plochy bunky
stanovenej pomocou softvéru PCBAS 2.0 (Raytest, Staubenhardt, Nemecko).
Izolácia RNA a prepis na cDNA boli uskutočnené pomocou kitov podľa protokolu
výrobcu (RNeasy Lipid Tissue Mini Kit, Qiagen, Valencia, CA; Ready-To-Go You-Prime
First Strand Beads, Amersham Biosciences, Buckinghampshire, Anglicko). Expresia
vybraných génov bola stanovená real-time PCR pomocou SYBR Green PCR Master Mix
(Applied Biosystems, Carlsbad, CA) na termocykleri RotorGene 2000 (Corbett Life Science,
Sydney, Australia). Expresia génov bola normalizovaná na expresiu „housekeeping“ génu
glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy a ribozomálneho proteínu S29.
Metódou Western blot bolo stanovené množstvo celkového a fosforylovaného proteínu
eukaryotického elongačného faktora 2 (eEF2). Tukové tkanivo bolo zhomogenizované
v lyzačnom roztoku (25 mM HEPES, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA, 5 mM EGTA, 10%
glycerol, 1% Triton X-100, zmes inhibítorov proteáz a fosfatáz; pH 7,4) [10]. Homogenáty
boli centrifugované 500 x g/15 min/4°C a supernatant zbavený tuku bol centrifugovaný pri
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14 000 x g/10 min/4°C. Na polyakrylamidovú elektroforetickú separáciu bolo nanášaných 50
µg proteínov cytozolovej frakcie. Elektroforéza prebiehala pri konštantnom napätí 200 V/50
min. v aparatúre Mini-PROTEAN 3 Cell (Bio-Rad, Richmond, Kalifornia, USA). Prenos
proteínov na PVDF membránu Immobilon-P (Millipore, Bedford, USA) bol uskutočnený
v blotovacej aparatúre Panther Semidry Electroblotter (Owl Separation Systems, New
Hampshire, Anglicko). Membrána bola po blokovaní inkubovaná s primárnou protilátkou
podľa pokynov výrobcu (Cell Signaling Technology, Danvers, MA). Po premytí bola
inkubovaná so sekundárnou protilátkou konjugovanou s peroxidázou (Sigma, St. Louis,
USA). Proteíny označené protilátkami boli vizualizované detekčným roztokom Immobilon
Western Chemiluminiscent HRP Substrate (Millipore, Bedford, MA). Intenzita signálu
zachyteného na filmoch Kodak BioMax Light Film (Sigma, St. Louis, MO) prislúchajúceho
jednotlivým proteínom bola vyhodnotená programom PCBAS 2.0 (Raytest, Staubenhardt,
Nemecko) a je udávaná ako optická denzita vztiahnutá na plochu.

Výsledky a diskusia
Podávanie Oxt nemalo vplyv na príjem potravy a vody, telesnú hmotnosť, množstvo
epididymálneho ani retroperitoneálneho tukového tkaniva. V epididymálnom tukovom
tkanive zvierat, ktorým bol podávaný oxytocín, sme však zaznamenali vyššie zastúpenie
menších adipocytov v porovnaní s kontrolnými jedincami (obr. 1 A, B).
A

B
p<0,01

Obr. 1 Vplyv podávania oxytocínu na veľkosť adipocytov (A) a distribúciu veľkosti adipocytov (B)
epididymálneho tukového tkaniva kontrolnej skupiny (Fyz; n=7) a experimentálnej skupiny (Oxy; n=7).
Výsledky sú uvádzané ako priemer ± stredná chyba priemeru. Na hodnotenie rozdielov medzi skupinami bol
použitý t-test. Rozdiely v distribúcii veľkosti adipocytov boli analyzované Kolmogorov-Smirnov testom;
** p < 0,01; *** p < 0,001.

Vyššie zastúpenie menších adipocytov bez zmeny množstva tukového tkaniva
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poukazuje na adipogénny účinok oxytocínu. Túto hypotézu podporuje zvýšená expresia
receptorov aktivovaných proliferátormi peroxizómov γ (PPARγ) (tab. 1), ktorý je kľúčovým
transkripčným faktorom regulujúcim adipogenézu a tiež zvýšená génová expresia proteínu
viažuceho mastné kyseliny (FABP4), ktorý je markerom neskorej fázy diferenciácie, nakoľko
je prítomný iba v zrelých adipocytoch [11].
Zvýšená génová expresia inzulínom regulovaného glukózového transportéra GLUT4
v epididymálnom tukovom tkanive je v súlade s faktom, že menšie adipocyty sú citlivejšie na
inzulín [9]. GLUT4 je produkovaný len zrelými adipocytmi a preto ho možno považovať za
ďalší marker diferenciácie. Aktivácia transkripcie génu pre GLUT4 je regulovaná PPARγ
[11]. Upregulácia PPARγ vplyvom oxytocínu v retroperitoneálnom tukovom tkanive
pravdepodobne nebola dostatočná na zvýšenú stimuláciu transkripcie GLUT4.
Tab. 1 Expresia vybraných génov v epididymálnom a retroperitoneálnom tukovom tkanive.
fabp4, mastné kyseliny viažuci proteín; glut4, inzulínom regulovaný glukózový transportér 4; oxtr, receptor pre
oxytocín; pparγ, receptor aktivovaný proliferátormi peroxizómov; vegf a, vaskulárny edotelový rastový faktor A.
Výsledky sú uvádzané ako priemer ± stredná chyba priemeru; * p<0,05; *** p<0,001.
EPIDIDYMÁLNE TUKOVÉ TKANIVO

RETROPERITONEÁLNE TUKOVÉ TKANIVO

gén
kontrola

oxytocín

kontrola

oxytocín

pparγ

0,31 ± 0,06

0,5 ± 0,05 *

2,07 ± 0,16

2,6 ± 0,13 *

fabp4

1,08 ± 0,13

1,72 ± 0,20 *

1,60 ± 0,14

2,08 ± 0,12 *

glut4

1,27 ± 0,18

1,78 ± 0,15 *

1,97 ± 0,39

1,31 ± 0,14

leptín

0,44 ± 0,08

0,86 ± 0,16 *

0,18 ± 0,02

0,28 ± 0,04 *

adiponektín

0,70 ± 0,19

0,94 ± 0,16

2,45 ± 0,30

3,10 ± 0,22

vegf a

0,83 ± 0,14

1,25 ± 0,13 *

0,96 ± 0,18

1,05 ± 0,10

oxtr

0,43 ± 0,03

0,66 ± 0,05 ***

1,07 ± 0,10

1,16 ± 0,09

Adipogenéza úzko súvisí s proteosyntézou, zvyšuje sa tvorba štrukturálnych proteínov
a enzýmov zapojených do metabolizmu lipidov [11]. Oxytocín stimuluje v epididymálnom
tukovom tkanive defosforyláciu eEF2 (obr. 2 A), ktorý v tejto forme zvyšuje elongáciu
peptidového reťazca na ribozómoch a tak stimuluje proteosyntézu.
(A)

1,37±0,05

0,91±0,09**

(B)

eEF2

eEF2

PeEF2

PeEF2

0,15±0,008

0,16±0,004

Oxy
Fyz
Fyz
Oxy
Obr. 2: Reprezentatívny chemiluminogram celkového proteínu eukaryotický elongačný faktor 2 (eEF2) a jeho
fosforylovanej formy v cytozolových frakciách epididymálneho (A) a retroperitoneálneho (B) tukového tkaniva
kontrolnej skupiny (Fyz; n = 5) a skupiny, ktorej bol podávaný oxytocín (Oxy; n = 5). Množstvo fosforylovaného
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eEF2 (PeEF2) je normalizované na množstvo celkového eEF2. Výsledky sú uvádzané ako priemer ± stredná
chyba priemeru; ** p<0,01.

Tento mechanizmus zodpovedá za trofické účinky Oxt a vysvetľuje jeho úlohu
v diferenciácii buniek [10]. Podávanie oxytocínu neviedlo k zmene fosforylácie eEF2
v retroperitoneálnom tukovom tkanive (obr. 2 B).
Leptín odráža množstvo energetických zásob v organizme a zohráva tak kľúčovú
úlohu v regulácii príjmu potravy a hmotnosti tela. Zvýšená génová expresia leptínu v oboch
tkanivách (tab. 1) je tak v rozpore s nezmenenou hmotnosťou tkanív a v prípade
epididymálneho tukového tkaniva aj s pozorovaným vyšším zastúpením menších adipocytov.
Avšak už preadipocyty podstupujúce štádium terminálnej diferenciácie exprimujú leptín
a práve tieto multilokulárne bunky môžu prispievať k spomínanej zvýšenej expresii [12].
Vzhľadom na nezmenený príjem potravy predpokladáme, že zvýšenie expresie leptínu sa
neprejavilo až na úrovni cirkulácie, ale iba lokálne na úrovni tukového tkaniva. Prítomnosť
leptínového receptora na povrchu endotelových bunkiek poukazuje na fakt, že cievny endotel
je miestom parakrinného pôsobenia leptínu. Navyše, leptín je faktor s pozitívnym efektom na
angiogenézu, pretože podporuje proliferáciu a migráciu endotelových buniek [13].
Hyperplázia

tukového

tkaniva

(zvýšenie

počtu

adipocytov

diferenciáciou

z preadipocytov) vyžaduje paralelný rast kapilárnej siete. Expresia vaskulárneho endotelového
rastového faktora A (VEGF A), ktorý je hlavným pro-angiogénnym činiteľom v tukovom
tkanive stimulujúcim proliferáciu a migráciu endotelových buniek [13], je signifikantne
zvýšená iba v epididymálnom tukovom tkanive (tab. 1). Popri priamej angiogénnej aktivite
leptín zvyšuje expresiu VEGF A a oba synergicky stimulujú tvorbu ciev [13]. Aj cievne
endotelové bunky exprimujú receptor pre oxytocín. Ich aktiváciou dochádza tiež k bunkovej
proliferácii, poukazujúc tak na angiogénne účinky Oxt [1].
Potenciál rásť predovšetkým hyperpláziou a lepšie prekrvenie retroperitoneálneho
tukového tkaniva v porovnaní s epididymálnym [14] môže byť zodpovedné za rozdielnu
odpoveď týchto tkanív na oxytocín. Podávanie Oxt viedlo k zvýšeniu génovej expresie OxtR
v epididymálnom tukovom tkanive narozdiel od retroperitoneálneho tukového tkaniva, kde
nedošlo k zmene v expresii (tab. 1). Rôzna odpoveď tukových tkanív s odlišnou anatomickou
lokalizáciou môže súvisieť aj s rozdielnymi účinkami oxytocínu na stromálno-vaskulárnu
frakciu jednotlivých tkanív.
Oxytocín

je

z hľadiska

regulácie

príjmu

potravy považovaný za

hormón

s anorexigénnym účinkom. Periférna aplikácia Oxt v našom experimente nemala vplyv na
množstvo skonzumovenej potravy ani vody. Na inhibícii príjmu potravy sa podieľa iba
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centrálne pôsobiaci Oxt a nie zvýšená hladina Oxt v cirkulácii [2]. Teda pozitívny účinok
oxytocínu na metabolizmus tukového tkaniva nevyplýva zo zníženého príjmu energie.

Záver
Výsledky našej štúdie ukázali, že oxytocín má pozitívny metabolický účinok na
epididymálne tukové tkanivo. Zvyšuje expresiu génov kódujúcich proteíny vrátane
transkripčných faktorov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v diferenciácii adipocytov,
angiogenéze, metabolizme tukového tkaniva a stimuluje proteosyntézu mechanizmom
defosforylácie eEF2. Oxytocín teda aktivuje kompletnú remodeláciu tohto tkaniva bez vplyvu
na adipozitu a príjem potravy. Rozdielna odpoveď epididymálneho a retroperitoneálneho
tukového tkaniva na zvýšené plazmatické koncentrácie oxytocínu môže byť spôsobená
odlišným charakterom jednotlivých tkanív a ich rozdielnou citlivosťou na oxytocín.
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Bentická makrofauna vybraných tatranských plies v období regenerácie
z acidifikačného stresu
Renáta Gelienová
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie, Tajovského
40, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko; renata.gelienova@gmail.com

Abstrakt
Témou diplomovej práce bola bentická makrofauna litorálu 12 tatranských plies. Študované jazerá boli
postihnuté acidifikáciou, ktorá vrcholila v 80-tych rokoch minulého storočia a v súčasnej dobe sú v procese
zotavovania z acidifikácie. Biologické a chemické údaje boli získané v rokoch 2004 a 2007 a boli využité na to,
aby sa zmeny v štruktúre litorálnch spoločenstiev interpretovali na pozadí zmien chemizmu jazernej vody.
Zistilo sa, že len kvantitatívne rozdiely v štruktúre spoločenstiev medzi oboma rokmi boli štatisticky významné.
Fauna väčšiny sledovaných jazier zostala relatívne stabilná, čo v prípade silne acidifikovaných plies znamená, že
sa proces ich zotavovania ešte nezačal. Analýza časových zmien prítomnosti druhov citlivých na acidifikáciu
umožnila vizualizovať proces zotavovania niektorých jazier.

Kľúčové slová: makrozoobentos; litorál; horské jazerá; acidifikácia; Tatry; Slovensko

Úvod a formulácia cieľa
Bentické bezstavovce sa používajú už dlhšiu dobu ako organizmy „prvého varovania“
na identifikáciu možných vplyvov antropogénnej acidifikácie na sladkovodné ekosystémy [1].
Na základe schopnosti jednotlivých druhov makrozoobentosu tolerovať rozdielne acidifikačné
podmienky boli vytvorené modely aplikovateľné pre monitoring acidifikácie a biologickej
obnovy vodných ekosystémov [2,3,4]. Preto v období, keď sa tatranské plesá

zotavujú

z acidifikačného stresu, slúžia bentické bezstavovce ako vhodná modelová skupina, štúdiom
ktorej je možné zachytiť začiatok a rýchlosť biologickej obnovy jazerných ekosystémov.
Redukciou emisií síry a dusíka začiatkom 90-tych boli spôsobené zmeny v Tatrách
a tatranských plesách. Zaznamenaný bol pokles depozície S o viac ako 50 % a foriem N o
približne 30 % počas 90-tych rokov [5]. Obnova acidifikovaných plies v Tatrách, patrí svojim
rozsahom k najväčším medzi európskymi horskými ekosystémami. Jej priebeh je však
pomerne pomalý, čo je spôsobené chemickými procesmi prebiehajúcimi tak v rámci jazera,
ako aj v systéme jazero – povodie [6,7].
Cieľom práce bolo 1) zistiť zloženie bentických spoločenstiev vybratých tatranských
plies z dát z rokov 2004 a 2007 a 2) zo získaných údajov o zmenách chemizmu vody a
interpretovať zmeny v štruktúre bentickej makrofauny a zistiť stav biologickej obnovy v
acidifikovaných pliesách.
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Materiál a metódy
V septembri 2004 a v septembri 2007 boli odobrané vzorky bentickej makrofauny z 12
plies v Západných a Vysokých Tatrách.
Detaily

k metódam

odberu

a laboratórnemu

spracovaniu

vzoriek

pozri

[8].

Nepublikované údaje o chemizme vody sledovaných plies z rokov 2004 a 2007 boli
poskytnuté s láskavým dovolením prof. Ing. Jiřího Kopáčka, PhD (Hydrobiologický ústav
AVČR České Budějovice). Spôsob odberu a analýzy chemických ukazovateľov použitých
v tejto práci (pH, SO4, NO3, Na, K, Ca, Mg a ANC – kyselinová neutralizačná kapacita) sú
uvedené v prácach [9, 10].
Zmeny v chemizme študovaných jazier boli analyzované s využitím permutačného
prístupu k mnohorozmernej analyze variancie perMANOVA [11]. Podobnosť resp.
nepodobnosť jednotlivých vzoriek bola vyjadrená pomocou Gowerovho koeficientu [12].
Biologické dáta boli zosumarizované v matici pozostávajúcej z 28 taxónov a 24
vzoriek reprezentujúcich 12 plies a 2 odberové obdobia. Pre detailnejšie pochopenie časových
zmien v chemizme jazier, ako aj rozdielov v taxonomickom zložení medzi odberovými
obdobiami bol použitý Wilcoxonov párový test . Pri všetkých analýzach boli za štatisticky
preukazné považované výsledky na hladine významnosti α = 5% [13].
Výsledky

mnohorozmernej

analýzy

boli

zobrazené

pomocou

nemetrického

mnohorozmerného škálovania NMDS [14]. Zobrazené boli len tie taxóny, ktorých
indikátorová váha pre isté odberové obdobie bola vyššia ako 75% [15].
Výsledky a diskusia
Chemizmus študovaných plies sa počas obdobia rokov 2004 až 2007 preukazne
zmenil (pseudo-F = 10,1; p = 0,002). Spoločným trendom však bolo možné vysvetliť len
4,7% variability v chemickom zložení vody. Detailná analýza jednotlivých premenných
ukázala, že štatisticky preukazná zmena nastala v prípade koncentrácie síranov, dusičnanov,
vápnika a ANC. Od roku 2004 do roku 2007 hodnoty koncentrácií u všetkých ukazovateľov
poklesli. Uvedené zmeny sú zreteľne viditeľné na ordinačnom grafe (obr. 1).
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Obr. 1 Ordinačný graf NMDS zobrazujúci zmeny celkového chemizmu študovaných jazier v čase (graf vľavo).
Začiatok šípky zobrazuje chemizmus jazera v roku 2004 a koniec šípky zobrazuje chemizmus jazera v roku
2007. Vektory premenných zobrazujú korelačné koeficienty nameraných hodnôt so skóre vzoriek na
ordinačných osiach (graf vpravo). Zobrazené sú len tie premenné, ktoré prekonali štatisticky preukazné zmeny
medzi rokmi 2004 a 2007.

Na základe pufračnej kapacity (pH, alkalinita, koncentrácia Al) [16] patrili v rokoch
1984 a 1993-1994 patrili Nižné Žabie Bielovodské, Nižné Kozie, Horné, Tretie a Dolné
Roháčske, Nižné a Vyšné Jamnícke a Vyšné Žabie pleso do kategórie neacidifikovaných
plies. Do kategórie acidifikovaných patrilo Nižné Wahlenbergovo pleso a medzi silne
acidifikované patrili Vyšné Sesterské, Vyšné Satanie a Malé Batizovské pleso [10]. V roku
2004 patrilo už Nižné Wahlenbergovo pleso do kategórie plies neacidifikovaných, Vyšné
Sesterské, Vyšné Satanie a Malé Batizovské pleso mali v tom čase ešte stále vyčerpanú
pufračnú kapacitu [17], aj keď hodnota pH týchto plies bola už nad 5,0.
V porovnaní s rokom 2004 poklesol v roku 2007 obsah síranov a dusičnanov vo vode,
čo je v súlade s dlhodobými trendmi v tejto oblasti Znížil sa však aj [17] obsah Ca a ANC
(kyselinovej neutralizačnej kapacity), teda aj pufračná kapacita jazernej vody. Táto situácia sa
už v roku 2009 nezopakovala. (Kopáček, nepubl. údaje) Jav môže súvisieť so zložitými
interakciami jazier s ich povodiami a naznačuje, že dlhodobo klesajúce koncentrácie
síranových a dusičnanových iónov spojených s nárastom alkalinity a pH môžu byť
krátkodobo prerušované, čo by mohlo mať vplyv na biologickú obnovu.
Pri hodnotení zmien v štruktúre spoločenstva neboli zaznamenané žiadne výrazné
kvalitatívne posuny (perMANOVA založená na Sørensenovom indexe: pseudo-F = 1,8; p =
0,094). V kvantitatívnej analýze (perMANOVA založená na Bray-Curtisovej vzdialenosti)
však boli zistené štatisticky preukazné výsledky (pseudo-F = 2,2; p = 0,022). Tento spoločný
trend bol však pomerne nevýrazný o čom svedčí fakt, že faktorom času bolo možné vysvetliť
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len 5,6% variability v kvantitatívnej štruktúre spoločenstiev. Zmeny v čase sú viditeľné ako
presun centroidov v ordinačného priestore (obr. 2). Taxóny, ktoré sa pravidelne vyskytovali
v plesách v roku 2004, ale znížili svoju početnosť, resp. absentovali v roku 2007 boli Sialis
lutaria (Megaloptera), Heterotrissoclaius marcidus, Zavrelimyia spp. a Psectrocladius
octomaculatus (Diptera: Chironomidae). Indikátorovým druhom pre rok 2007 sa ukázal byť
Diura bicaudata (Plecoptera).
Štatisticky preukazné časové zmeny v druhovom bohatstve však zaznamenané neboli (T = 27;
p =0,563).

Obr. 2 Ordinačný graf NMDS založený na Bray-Curtisovej vzdialenosti zobrazujúci zmeny v kvantitatívnej
štruktúre spoločenstiev (graf vľavo). Začiatok šípky zobrazuje štruktúru spoločenstva v roku 2004 a koniec šípky
zobrazuje štruktúru spoločenstva v roku 2007. Graf v pravo zobrazuje centroidy indikátorových druhov pre rok
2004 (biele krúžky) a 2007 (čierny krúžok).
Vysvetlivky: MZ-Malé Žabie pleso (v obrázku je chyba jedná sa o Vyšné Žabie pleso), MB-Malé Batizovské
pleso, NŽB-Nižné Žabie Bielovodské pleso, HR-Horné Roháčske pleso, TR-Tretie Roháčske pleso, DR-Dolné
Roháčske pleso, NJ-Nižné Jamnícke pleso, VJ-Vyšné Jamnícke pleso, NK-Nižné Kozie pleso, NW-Nižné
Wahlenbergovo pleso, VSa-Vyšné Satanie pliesko a VSe-Vyšné Sesterské pleso

Záver
Štruktúra litorálnej bentickej makrofauny všetkých troch Roháčskych plies zostala
pomerne stabilná a charakter zmien bol viac-menej rovnaký, čo sa v ordinačnom priestore
prejavuje ako pomerne malý posun rovnakým smerom.
Zmeny v štruktúre makrozoobentosu Jamníckych plies boli rozdielne napriek ich
relatívnej topografickej blízkosti. Kým fauna Vyšného Jamníckeho plesa zostala stabilnejšia,
v Nižnom Jamníckom boli zmeny rozsiahlejšie. Taxonomickým zložením si však boli obe
plesá v roku 2007 navzájom podobnejšie, ako v roku 2004 a rozdiely medzi nimi a podobne
situovanými subalpínskymi Roháčskymi plesami sa zvýšili, čo môže byť výsledkom
prítomnosti populácie hlaváča pásoplutvého (Cottus poecilopus).
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Pozícia Nižného Žabieho Bielovodské plesa v ordinačnom priestore aj napriek posunu
zostáva v blízkosti ostatných subalpínskych plies (Roháčske a Jamnícke).
Bentická fauna Nižného Kozieho a Nižného Wahlenbergovho plesa zostala relatívne
stabilná a v roku 2007 si bola navzájom viac podobná než v roku 2004.
Obe, dlhodobo acidifikované plesá - Vyšné Satanie a Vyšné Sesterské vykazovali
pomerne stabilnú štruktúru bentickej makrofauny čo svedčí o tom, že biologická obnova
týchto plies sa ešte nezačala. IAROŠOVÁ poukázala na to, že od roku 2000 majú silne
acidifikované plesá osobitnú faunu pakomárov, čo ich odlišuje od ostatných plies [18].
Najväčšie časové zmeny v štruktúre bentickej fauny sú viditeľné vo Vyšnom Žabom
a Malom Batizovskom plese. Vo Vyšnom Žabom plese bolo zistené v oboch rokoch celkom
odlišné taxonomické zloženie. Napriek tomu, že Malé Batizovské pleso po chemickej stránke
nesie doteraz všetky známky acidifikovaného plesa, jeho litorálna fauna je odlišná od
ostatných acidifikovaných plies a svedčí skôr o neacidifikovaných podmienkach. Nie sú však
k dispozícii staršie údaje, aby sa dala konštatovať obnova pôvodných spoločenstiev.
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Oxidačné poškodenia a bázová excízna oprava DNA vo vzťahu k výžive
u ľudí v strednom veku s rôznym stupňom obezity
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Abstrakt
Oxidačné poškodenie DNA, proteínov, lipidov zohráva dôležitú úlohu pri vývoji mnohých chronických
ochorení. V našej práci sme sledovali súbor 300 ľudí s rôznym stupňom obezity. Ako marker oxidačného stresu
sme merali oxidačné poškodenia DNA, oxidované puríny, pyrimidíny a reťazcové zlomy DNA kométovým
testom v lymfocytoch sledovaných jedincov. Zistili sme, že skupiny ľudí s rôznym stupňom obezity sa významne
nelíšia v žiadnom zo sledovaných markerov DNA poškodení, ale líšia sa v stravovacích návykoch. Výsledky
našej štúdie ukazujú, že príjem džúsov, ovocia, zeleniny a rýb nepriamo koreluje s poškodením DNA, to
znamená, že s vyšším príjmom týchto potravín je poškodenie DNA nižšie. Naopak káva, čaj a príjem mäsa
priamo korelovali s hladinou poškodení DNA. Naše výsledky ukazujú, že správne stravovacie návyky môžu
prispieť k ochrane DNA pred oxidačným stresom.

Kľúčové slová: obezita; oxidačné poškodenie; kométový test; bázová excízna oprava
Úvod a formulácia cieľa
Obezita je definovaná ako nadmerné ukladanie telesného tuku v dôsledku zvýšeného
kalorického príjmu a zníženej telesnej aktivity [1]. Oxidačné poškodenie DNA, proteínov,
lipidov sú dôležité v procesoch starnutia, mutačných či karcinogénnych procesoch
a predpokladá sa, že zohrávajú úlohu aj pri iných ochoreniach ako sú kardiovaskulárne
ochorenia, diabetes či obezita [2,3,4]. Jednou z mnohých ochrán pred negatívnym účinkom
voľných radikálov v bunke je ich vychytávanie a neutralizácia pomocou antioxidantov a na
úrovni DNA je to bázová excízna oprava [5].
Za posledné desaťročie sa kométový test stal štandardnou, často používanou metódou
na zistenie poškodenia DNA. Je rýchla, jednoduchá, citlivá, spoľahlivá a nenákladná. Na
analýzu poškodenia DNA stačí aj malé množstvo buniek (< 50 000)[6].
Cieľom práce bolo zistiť hladinu zlomov a oxidačných poškodení DNA z lymfocytov
300 dobrovoľníkov s rôznym stupňom obezity metódou kométového testu. Ďalším cieľom
bolo vyhodnotiť dotazníky a spracovať údaje o výžive u 300 dobrovoľníkov a zistiť, či
existujú vzťahy medzi príjmom vybraných druhov potravín a zlomami a oxidačnými
poškodeniami DNA.
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Materiál a metódy
Predmetom nášho výskumu bol súbor 300 ľudí. Účastníkom štúdie sa odobrala ranná
vzorka krvi, z ktorej sa izolovala lymfocytová frakcia, ktorú sme následne použili na
sledovanie oxidačného poškodenia DNA a na meranie aktivity reparačných enzýmov
a kapacity opraviť oxidačné poškodenia DNA. Ďalej sme spracovali údaje z potravinového
dotazníka. Probandi do dotazníkov uviedli dennú frekvenciu príjmu vybraných druhov
potravín za posledné tri mesiace. Účastníci boli rozdelení do 4 skupín: 1. s normálnou
hmotnosťou (BMI 19,0-24,9), 2. nadváhou (BMI 25,0-29,9), 3. obezitou (BMI 30,0-39,9) a 4.
s extrémnou obezitou (BMI ≥ 40,00). V každej skupine boli zastúpené obe pohlavia.
Zlomy a oxidačné poškodenia DNA ako aj rozdiely v reparačnej kapacite oxidačných
poškodení (BER) enzýmovými extraktmi pripravených z lymfocytov sme sledovali
kométovým

testom,

resp.

jeho

modifikáciou

s reparačnými

enzýmami:

FPG

(Formamidopyrimidín-DNA glykozyláza), ktorá deteguje oxidované puríny ako 8/oxoGuanin
a Endo III (Endonukleáza III), ktorá rozpoznáva oxidované pyrimidíny. Oba enzýmy sme
obdržali od prof. A. R. Collins (Department of Nutrition, Faculty of Medicine, University of
Oslo).

Výsledky a diskusia
Zlomy a oxidačné poškodenia DNA
Štúdie sa zúčastnilo 286 z 300 vybraných ľudí. Poškodenia DNA u jednotlivých
skupín dobrovoľníkov sme zisťovali z izolovaných lymfocytov kométovým testom. Všetky
preparáty boli hodnotené vizuálne, kde hladina poškodení bola v škále medzi 0-400.
Porovnaním hodnôt zlomov DNA a AP miest sme nezistili štatisticky signifikantné rozdiely
medzi skupinami. Priemerná hladina endogénnych zlomov DNA bola 89,2±8,03. Oxidačné
poškodenia DNA sme zisťovali enzýmom FPG, ktorý deteguje oxidované puríny,
predovšetkým 8-oxoguanín a enzýmom Endo III, ktorý špecificky vyštiepuje oxidované
pyrimidíny. Zistili sme, že probandi z jednotlivých skupín stupňa obezity sa nelíšia ani
v hladine oxidovaných purínov ani pyrimidínov. Priemerná hodnota oxidovaných purínov
vyjadrená ako net FPG bola 59,88±8,63. Priemerná hodnota oxidovaných pyrimidínov
vyjadrená ako net EndoIII bola 56,75±6,73.
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Tab. 1 Poškodenie DNA

Skupina 1
priemer±SE
N

Skupina 2
priemer±SE
N

Skupina 3
priemer± SE

N

Skupina 4
priemer± SE

N

SBs

95,1±7,5

94

87,9±6,8

95

84,6±7,5

78

89,2±10,3

14

net FPG

71,7±14,3

88

55,5±4,2

91

53,3±4,1

76

59,0±11,9

14

netEndoIII

61,9±5,1

90

49,5±4,3

89

56,1±5,5

71

59,5±12,0

14

Vysvetlivky: SE (standard error)-štandardná odchýlka; SBs-strand breaks (zlomy DNA); netFPG-hodnoty
vzoriek s meraniami zlomov DNA boli odčítané od hodnôt vzoriek, ktoré boli inkubované s enzýmom FPG, t.j
sbsFPG – sbs = netFPG; netEndoIII- hodnoty vzoriek s meraniami zlomov DNA boli odčítané od hodnôt
vzoriek, ktoré boli inkubované s enzýmom EndoIII, t.j sbsEndoIII – sbs = netEndoIII; N- počet účastníkov

Keďže porovnaním hodnôt zlomov DNA a AP miest sme nezistili štatisticky
signifikantné rozdiely medzi skupinami, predpokladáme, že váha neovplyvňuje poškodenie
DNA.

Výživa u štyroch skupín jedincov s rôznym stupňom obezity
Štatisticky signifikantné rozdiely v stravovaní medzi skupinami

sme zistili pri

niektorých druhoch potravín, a to svetlý chlieb, tmavý chlieb, mäso, ryby, živočíšny tuk,
zelenina, múčne jedlá, vajcia, med, čaj, džús, minerálky, červené víno. Svetlý chlieb požívajú
najviac ľudia z druhej skupiny, a teda probandi s nadváhou. Naopak najmenšie množstvo
bieleho chleba zje skupina s extrémnou obezitou. Jedinci z tretej skupiny konzumujú
štatisticky najviac tmavého chleba Najväčšie množstvo mäsa za deň zje skupina číslo 4
a najmenej skupina číslo 1. Medzi jednotlivými skupinami nie sú štatisticky významné
rozdiely v požívaní mlieka, kyslomliečnych výrobkov, syrov, kuracieho mäsa, rastlinného
tuku, zemiakov, ryže. Všetky váhové kategórie jedia podobné množstvá čerstvého ovocia,
kávy, cukru, sladkých malinoviek, piva, bieleho vína a destilátov.
Štatisticky významné rozdiely sme zaznamenali v konzumácii múčnych jedál, čaju
a červeného vína, kde tieto potraviny požíva v najväčšom množstve skupina číslo dva, teda
ľudia s nadváhou, a naopak najmenej jedinci s extrémnou obezitou. Extrémne obézni
probandi konzumujú štatisticky významne najmenej zeleniny a minerálok, zatiaľ čo obézni
najviac. Dobrovoľníci s normálnou váhou jedia viac medu a živočíšneho tuku pri najmenšej
konzumácii rýb a vajec. K spotrebe najväčšieho množstva vajec a džúsov za deň sa priznali
probandi z druhej skupiny, teda s nadváhou. Najmenej živočíšneho tuku spotrebujú obézni
ľudia. Jedinci zo štvrtej skupiny s monštróznou obezitou jedia štatisticky významne najviac
rýb pri najnižšej konzumácii medu a džúsov (Tab. 2).
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Tab. 2 Porovnanie príjmu potravín medzi osobami v jednotlivých skupinách.

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Nutričný parameter

priemer±SE

priemer±SE

priemer±SE

priemer±SE

Svetlý chlieb

(g/deň)
96,2±10,8

(g/deň)
140,5±15,9

(g/deň)
85,7±12,2

(g/deň)
63,7±22,3

0,018

Tmavý chlieb

112,8±9,6

128,0±11,6

156,2±16,4

117,1±29,2

0,040

Mlieko

95,1±11,1

107,1±13,7

125,4±16,0

151,1±41,4

Kyslomliečne výrobky

114,0±10,0

127,9±112,2

112,6±12,6

97,5±20,8

Syry

38,2±3,6

39,3±3,4

32,5±3,2

41,3±20,6

Mäso

222,0±21,3

266,3±15,8

238,7±15,8

272,6±57,1

Kuracie mäso

65,3±4,7

75,8±5,0

75,8±7,0

89,5±23,1

Ryby

39,1±3,1

51,5±3,2

52,9±6,9

66,2±30,2

0,001

Živočíšny tuk

8,2±1,3

5,6±1,0

4,8±1,3

6,8±2,6

0,013

Rastlinný tuk

9,2±1,3

11,4±2,0

11,0±1,4

7,8±3,2

Zemiaky

93,7±5,9

96,6±6,5

97,8±10,4

96,2±14,0

Ryža

68,8±4,8

81,6±7,1

77,5±7,8

112,2±43,6

Zelenina

401,2±30,8

496,9±38,5

555,8±56,1

367,5±71,4

P

0,001

0,020

Čerstvé ovocie

346,6±31,3

375,8±31,8

413,1±37,8

412,9±83,2

Múčne jedlá

162,7±13,2

221,6±19,2

169,0±22,5

125,3±35,1

0,024

Vajcia (ks)

0,25±0,02

0,44±0,07

0,29±0,03

0,28±0,07

0,008

Med

3,9±0,7

3,8±0,5

2,9±0,6

0,5±0,2

Čaj (spolu)
Káva

414±30

523±36

481±45

233±51

0,009
0,007

386±24

423±26

383±27

392±58

Cukor

12,4±2,0

17,0±2,3

11,9±2,0

6,6±2,5

Džús

49,8±8,8

72,6±10,7

16,5±4,6
0-57
130,8±50,8

0,039
0,021

Malinovky

98,9±14,4

98,4±14,0

45,0±7,6
0-386
80,4±14,1

Minerálky

243,1±19,6

280,2±20,6

357,9±51,2

201,4±53,9

Pivo

89,3±24,7

100,4±17,4

121,7±27,3

86,5±40,3

Červené víno

20,2±5,5

48,2±19,2

22,0±4,4

3,0±1,3

Biele víno

15,9±3,0

30,7±5,2

34,7±13,5

12,1±4,1

Destiláty

3,8±0,8

4,6±0,9

4,9±1,3

3,8±2,1

0,020

Vysvetlivky: SE (standard error)- štandardná odchýlka

Vzťahy DNA poškodení s výživou
Zisťovali sme, či príjem jednotlivých potravín môže ovplyvňovať hladinu poškodení
DNA. Korelácie zlomov a oxidačných poškodení DNA s jednotlivými potravinami sme
sledovali v celom súbore ako aj v skupinách s rôznym stupňom obezity. Zistili sme viaceré
zaujímavé výsledky, napr. že príjem ovocia, zeleniny, rýb, a džúsov nepriamo koreluje
s poškodením DNA (Tab. 3,4,5), čo naznačuje, že príjem látok bohatých na antioxidanty

218

BIOLÓGIA

môže účinne chrániť DNA pred endogénnymi poškodeniami a oxidačným stresom. Naopak
káva, čaj, mäso a víno (výsledky neuvádzame) nemajú priaznivý vplyv na DNA poškodenie.
Tieto výsledky sú v súlade so zisteniami Staruchovej a kol. [7,8,9], ktorí

v molekulárno

epidemiologickej štúdii na 380 mužoch a ženách exponovaných minerálnymi vláknami a ako
aj na neexponovanom súbore získali podobné vzťahy medzi príjmom antioxidantov
a poškodením DNA.
Tab. 3 Korelácia medzi denným príjmom rýb a poškodením DNA.
Ryby

Všetci

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

r
-0,170
-0,246
-0,292
p
0,005
0,019
0,011
N
272
91
76
r
-0,129
-0,309
SbsFPG
p
0,034
0,007
N
272
76
r
-0,275
Sbs Endo III
p
0,020
N
71
Vysvetlivky: SBs- (strand breaks)- zlomy DNA; netFPG- oxidované puríny; sbsFPG – zlomy DNA
s oxidovanými purínmi, sbs EndoIII – zlomy DNA s oxidovanými pyrimidínmi; N- počet účastníkov;
r=korelačný koeficient; p=hladina významnosti
NetFPG

Tab. 4 Korelácia medzi denným príjmom zeleniny a poškodením DNA.
Zelenina

Všetci

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

r
-0,145
p
0,017
N
272
r
-0,159
-0,233
Sbs-Endo III
p
0,009
0,027
N
267
90
r
-0,167
netEndo III
p
0,006
N
267
Vysvetlivky: netFPG- oxidované puríny; sbs EndoIII – zlomy DNA s oxidovanými pyrimidínmi; netEndo III –
oxidované pyrimidíny; N- počet účastníkov; r=korelačný koeficient; p=hladina významnosti
NetFPG
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Tab. 5 Korelácia medzi pitím džúsov a poškodením DNA.

Džús

Všetci

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

r
-0,138
-0,331
p
0,020
0,003
N
284
78
r
-0,173
-0,220
SbsFPG
p
0,004
0,039
N
272
88
r
-0,264
NetFPG
p
0,011
N
91
r
-0,213
-0,277
-0,283
sbsEndoIII
p
0,000
0,008
0,017
N
267
90
71
r
-0,135
-0,270
netEndo III
p
0,028
0,010
N
267
89
Vysvetlivky: SBs- (strand breaks)- zlomy DNA; sbsFPG – zlomy DNA s oxidovanými purínmi; netFPGoxidované puríny; sbs EndoIII – zlomy DNA s oxidovanými pyrimidínmi; netEndo III – oxidované pyrimidíny;
N- počet účastníkov; r=korelačný koeficient; p=hladina významnosti
Sbs

Záver
Naše výsledky nepotvrdzujú, že ľudia s nadváhou, obézni, alebo s extrémnou obezitou
majú vyššie poškodenie DNA ako bežná populácia. V celom súbore ako aj v skupinách
s rôznym stupňom obezity sme však zistili, že potraviny s vysokým obsahom vitamínov
a antioxidantov ako sú džúsy, ovocie, zelenina ale aj ryby môžu významne chrániť DNA pred
poškodením.
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Abstrakt
Stafylokokové enterotoxíny (SE) patria medzi superantigénové toxíny. Existuje 5 hlavných klasických
typov: SEA, SEB, SEC, SED, SEE, a mnoho nových ďalších typov. Sú zodpovedné za emetickú aktivitu
a vyskytujú sa pri gastroenteritídach spôsobených otravou jedlom. Preto je nevyhnutná ich detekcia a monitoring
nielen u klinických vzoriek, ale aj vo vzorkách potravín. Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu
životného prostredia sa zaoberá problematikou stanovenia stafylokokových toxínov a je zapojené v sieti
národných laboratórií členských štátov EÚ, kde pravidelne spolupracuje na overovaní a validácii metód na
detekciu stafylokokových toxínov, vrátane metód molekulárnej biológie. V predchádzajúcom výskume detekcie
SE sa využívalo 9 simplex PCR analýz. Neskôr boli pridané ešte ďalšie dve. V tejto štúdii boli využité dve
multiplex PCR analýzy na detekciu 11 SEs génov u kmeňov Staphylococcus aureus. Prvá PCR bola
optimalizovaná pre gény sea-see a ser a druhá PCR pre gény seg-sej, sep. Multiplex PCR metóda tak poskytuje
rýchlu, špecifickú detekciu 11 génov simultánne iba v 2 analýzach.

Kľúčové slová: stafylokokové enterotoxíny (SE); detekcia a monitoring; multiplex PCR
Úvod a formulácia cieľa
Kmene Staphylococcus aureus sú jedným z najbežnejsích ľudských patogénov
vyskytujúcich sa v životnom prostredí, ktoré produkujú veľký počet extracelulárnych
proteínových toxínov. Sú príčinou mnohých nozokomiálnych infekcií, vrátane intoxikácií
a gastroenteritíd spôsobených otravou jedlom. Stafylokokové enterotoxíny (SE) patria medzi
superantigénové toxíny [1]. Existuje 5 hlavných klasických typov: SEA, SEB, SEC, SED,
SEE [2] a mnoho nových ďalších typov. Enterotoxíny sú malé peptidy okolo 26-29 kDA
a vykazujú navzájom veľkú similaritu na úrovni aminokyselín [3]. Sú dôležitými
virulenčnými faktormi kmeňov Staphylococcus aureus a majú schopnosť prechádzať
intestinálnym epitelom [4].
SE sú vysoko termorezistentné, znášajú až pol hodinový var a nie sú spoľahlivo
eliminované sterilizáciou. Odolávajú pôsobeniu proteolytických enzýmov, znášajú aj
pôsobenie krátkovlnného ionizujúceho žiarenia. Tvorba toxínov je možná v intervale 10-45oC
s optimom pri teplote 37 až 40oC, minimálne pH je asi 4,8 a optimálne pH je 6 až 7.
Stafylokok, ktorý toxín vytvoril, sa môže v potravine likvidovať, kým toxín pôsobí ďalej.
V praxi sa vyskytujú prípady, že v potravine je prítomný len vyprodukovaný toxín, kým
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Staphylococcus aureus je technologickými procesmi eliminovaný. Preto je nevyhnutné mať
k dispozícii spoľahlivú metódu na detekciu a monitoring stafylokokového enterotoxínu nielen
u klinických vzoriek, ale aj vo vzorkách potravín. Medzi najviac využívané metódy pre
epidemiologické surveilance v rámci detekcie SE patria imunologické metódy, aglutinácia a
ELISA metódy. V súčasnosti sa však výskum zameriava na molekulárne metódy ako DNADNA hybridizácia a PCR.
Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia (NRC pre MŽP)
sa taktiež zaoberá problematikou stanovenia stafylokokových toxínov. Je zapojené v sieti
národných laboratórií členských štátov EÚ, kde pravidelne spolupracuje na overovaní
a validácii metód na detekciu stafylokokových toxínov. Štúdie sú zamerané aj na
štandardizáciu molekulárnych metód za účelom rýchlej a spoľahlivej detekcie SE.
Súčasný výskum sa vo veľkej miere zaoberá genetickou výbavou kmeňov
Staphylococcus aureus, čo vedie k identifikácií nových génov kódujúcich enterotoxíny.
V predchádzajúcich štúdiách detekcie SE sa využívalo 9 simplex PCR analýz na identifikáciu
génov sea, seb, sec, sed, see, seg, seh, sei a sej kódujúcich SE. Neskôr boli pridané ešte gény
ser a sep poskytujúce presnejšiu identifikáciu kmeňov. Gén ser kóduje tvorbu enterotoxínu R
(SER), ktorý spôsobuje dávenie a gén sep kódujúci enterotoxín P (SEP), ktorý iba
v niektorých prípadoch spôsobuje dávenie, hoci ešte nebol dôkladne testovaný pre emetickú
aktivitu. V predloženej štúdii boli využité dve multiplex PCR analýzy na detekciu 11
stafylokokových enterotoxínových génov u kmeňov Staphylococcus aureus, za účelom
vyvinúť rýchlu metódu na diagnostiku. Prvá PCR bola optimalizovaná pre gény sea-see a ser
a druhá PCR pre gény seg-sej, sep. Multiplex PCR metóda tak poskytuje rýchlu a špecifickú
detekciu 11 génov simultánne iba v 2 analýzach.

Materiál a metódy
Bakteriálne kmene
V práci bolo použitých 5 referenčných bakteriálnych kmeňov Staphylococcus aureus
ako pozitívne kontroly pre jednotlivé gény a kmeň Staphylococcus epidermidis ako negatívna
kontrola. Na vývoj a optimalizovanie metódy sa využilo 5 testovacích kmeňov
Staphylococcus aureus.
Izolácia DNA
Jednotlivé kmene boli kultivované na neselektívnom médiu 24 h pri 37 °C.
Genomická DNA bola extrahovaná tepelnou lýzou. 100 µl bakteriálnej suspenzie vo
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fyziologickom roztoku bolo inkubovaných 15 min pri 95 °C. Takto pripravený lyzát s
genomickou DNA bol použitý ako templát v PCR.
Multiplex PCR
Špecifické

oblasti

génov

pre

dané

mikrooraganizmy

boli

amplifikované

v termocykléroch od firmy IQ5 - BioRad a MasterCycler Gradient – Eppendorf v celkovom
objeme 25 µl, pri špecifických podmienkach a zložení amplifikačnej zmesi. Prítomnosť
jednotlivých génov bola analyzovaná metódou elektroforetickej separácie DNA v 2,5
% agarózovom géli [5].
Špecifické priméry pre jednotlivé gény kódujúce SE boli zároveň otestované aj
konvenčnou simplex PCR metódou.

Výsledky a diskusia
Z jednotlivých referenčných a testovacích kmeňov sa po 24 h kultivácii na
neselektívnom médiu pripravili lyzáty, ktoré sa následne používali v multiplex PCR reakcii.
Využitím konvenčnej simplex PCR metódy boli otestované jednotlivé priméry pre všetky
referenčné kmene. V obidvoch multiplex PCR bola optimalizovaná anelačná teplota primérov
a zloženie amplifikačnej zmesi. Prvá multiplex PCR je navrhnutá pre SE gény sea, seb, sec,
sed, see a ser a druhá multiplex PCR pre SE gény seg, seh, sei, sej a sep. PCR-produkty boli
analyzované pomocou elektroforézy v 2,5 % agarózovom géli (Obr. 1, 2).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Obr. 1 Elektroforetogram multiplex PCR pre gény sea-see, ser
1. dráha – negatívna kontrola, 2.dráha – 100bp ladder, 3.-6.dráha – referenčné kmene, 7.-11.dráha – testovacie
kmene Staphylococcus aureus
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1 2 3 4 5 6 7 8

Obr.2 Elektroforetogram multiplex PCR pre gény seg-sej, sep
1.–2.dráha – referenčné kmene, 3.-7.dráha – testovacie kmene Staphylococcus aureus, 8.dráha - 100bp ladder

Ako pozitívna kontrola pre identifikáciu kmeňa Staphylococcus aureus slúžila čiastková
sekvencia génu 23S rDNA s veľkosťou 1 250 bp a ako negatívna kontrola pre iné kmene
Staphylococcus sp. DNA z kmeňa Staphylococcus epidermidis. U všetkých referenčných
kmeňov boli experimentálne dokázané predpokladané produkty pre jednotlivé singleplex
PCR.
V predloženej štúdii boli testované a optimalizované 2 multiplex PCR metódy pre 5
referenčných a 5 testovacích kmeňov.
V predchádzajúcom výskume bolo uvádzané, že spravidla jeden kmeň produkuje iba
jeden typ enterotoxínu, zriedka dva a iba výnimočne tri. Avšak

dosiahnuté výsledky

poukazujú na prítomnosť viacerých rôznych typov SE v rámci jedného kmeňa Staphylococcus
aureus (Tab. 1).

Tab.1 Prítomnosť génov kódujúcich SE u 5 referenčných kmeňov a
5 testovaných kmeňov Staphylococcus aureus
Gén
Kmeň
Ref - 1
Ref - 2
Ref - 3
Ref - 4
Ref - 5
Ukn - 1
Ukn - 2
Ukn - 3
Ukn - 4
Ukn - 5

sea
+
+
-

seb sec
+
+

+
+
-

sed see seg seh sei sej
+
+
-

+
+
-

+
+
+
+

+
+
-

+
+
+
+

+
+
-

ser sep
+
+
-

+
+
-
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Záver
NRC pre MŽP Úradu verejného zdravotníctva dlhodobo pravidelne vyšetruje v rámci
projektu mikrobiologickú kvalitu materských mliek. Z hľadiska zdravotnej nezávadnosti je
dôležité sledovanie prítomnosti stafylokokových enterotoxínov v pasterizovanom materskom
mlieku, pretože práve ono slúži ako nevyhnutný zdroj potravy v prvých obdobiach dieťaťa,
a poskytuje tak látky potrebné pre život, rast a vývoj organizmu. Preto je nevyhnutné zaviesť
rýchlu, nenáročnú a spoľahlivú metodiku vhodnú na detekciu SE v materskom mlieku.
Výsledky z multiplex PCR, ako bolo dokázané v tejto štúdii, poukazujú na využitie
tejto metódy ako špecifickej a rýchlej metódy pre diagnostiku stafylokokových enterotoxínov
v potravinách.
V súčasnosti sa v štúdii sa pokračuje a pripravuje sa štatistický súbor kmeňov
Staphylococcus aureus izolovaných z materských mliek, na ktorom by mohla byť táto metóda
preukázateľná ako alternatívna metóda pre rutinnú prax.

Poďakovanie
Moje poďakovanie patrí Ing. Zuzane Sirotnej a Ing. Danke Šimonyiovej z Úradu
verejného zdravotníctva, kde bola uvedená práca aj vypracovaná, taktiež vedúcemu mojej
dizertačnej práce Doc. RNDr. Jozefovi Gronesovi, CSc. za všestrannú pomoc.

Zoznam použitej literatúry

[1]

Schlievert, P.M. (1993) J. Infect. Dis. 167, p. 997

[2]

Iandolo, J.J. (1989) Annu. Rev. Microbiol. 43, p. 375

[3]

Marrack, P., Kappler, J. (1990) Science 248, p. 705

[4]

Hamad, A.R., Marrack, P., Kappler, J.W. (1997). J. Exp. Med. 185, p. 1447

[5]

De Buyser, M.L., Grout, J., Brisabois, A. (2009). AFSSA

225

BIOLÓGIA

Funkčná analýza génu KlPDR16 v heterologickom systéme kvasinky
Saccharomyces cerevisiae
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Abstrakt
Na základe in silico analýzy, gén KlPDR16 kvasinky Kluyveromyces lactis patrí do regulónu PDR siete,
ktorá zodpovedá za rozvoj fenotypu mnohonásobnej rezistencie voči antifungálnym látkam u kvasiniek.
Sekvenáciou génu KlPDR16 bola identifikovaná nonsense mutácia v otvorenom čítacom rámci, gén bol
vyradený z génových databáz a označený za nefunkčný. Funkčnosť génu KlPDR16 sme overovali jeho analýzou
v heterologickom systéme kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Gén KlPDR16 sme spolu s promótorom
naklonovali do vektora pRS306K. Vzniknutý plazmid sme použili na transformáciu mutantného kmeňa S.
cerevisiae s deléciou génu ScPDR16, ktorý je citlivý na mikonazol. Komplementácia delečnej mutácie Scpdr16∆
heterologickým génom KlPDR16 bola potvrdená obnovením štandardného fenotypu transformanta.
Experimentálne potvrdená funkčnosť génu KlPDR16 naznačuje že jeho vyradenie z databáz nie je správne.
Keďže gén PDR16 sa uplatňuje v navodení rezistencie kvasiniek voči antifungálnym liečivám, môže
predstavovať potenciálny cieľ pre nové liečivá scitlivujúce rezistentné kmene patogénnych kvasiniek.

Kľúčové slová: KlPDR16, mnohonásobná rezistencia, funkčná analýza

Úvod a formulácia cieľa
Fenomén mnohonásobnej rezistencie voči cytotoxickým látkam u kvasiniek je
predmetom štúdia mnohých svetových laboratórií. Základným prejavom fenoménu
mnohonásobnej rezistencie (MDR) je zvýšená expresia génov pre membránové transportéry,
ktoré sa podieľajú na efluxe liečiva von z bunky, čoho následkom je odolnosť bunky na široké
spektrum antimikróbnych látok [1]. Experimentálne výsledky viacerých nezávislých
pracovísk poukazujú na úzke prepojenie medzi lipidovým zložením membrán a fenoménom
MDR. Typickým príkladom je rezistencia na polyénové antimykotiká, ktorá býva navodená
zmenou sterolového zloženia cytoplazmatickej membrány [2], ktoré výrazne ovplyvňuje aj
funkciu efluxných púmp pre liečivá [3]. V kontrole MDR kvasiniek Saccharomyces
cerevisiae sa uplatňujú 2 navzájom funkčne prepojené siete génov a ich produktov – PDR
a YAP. Zistilo sa, že hlavné regulátory PDR siete (pleiotropic drug resistance), transkripčné
faktory Pdr1p a Pdr3p, popri génoch špecifikujúcich membránové transportéry, priamo
regulujú aj biosyntézu sfingolipidov, ktoré majú významnú úlohu v stabilizácii membrány
a membránových proteínov [4]. Súčasný výskum je zameraný hlavne na štúdium PDR siete
(Pleiotropic Drug Resistance), ktorá zahŕňa gény pre transkripčné faktory (napr. Pdr1p,
Pdr3p), efluxné pumpy xenobiotík (napr. Pdr5p) ako aj gény, u ktorých nie je známa ich
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funkcia, hoci celogenómová analýza ukázala, že patria do Pdr1p/Pdr3p regulónu. Jedným z
týchto génov je gén PDR16 kvasiniek S. cerevisiae. Gén PDR16 bol identifikovaný ako
homológ génu SEC14, ktorý kóduje fosfatidylinozitol prenášajúci proteín, s ktorým vykazuje
23% identitu a 54% podobnosť v aminokyselinovej sekvencii. Medzi SEC14-homológy patrí
aj gén PDR17, ktorý vykazuje ešte vyššiu homológiu (49% identitu, 75% podobnosť).
Napriek pomerne vysokej homológii možno na základe dostupných publikovaných údajov
usudzovať, že produkty génov PDR16 a PDR17 sú funkčne odlišné od svojho homológa
Sec14p. U kvasiniek S. cerevisiae s prerušeným génom PDR16 bola pozorovaná zmena
zloženia sterolov v membránach (namiesto ergosterolu boli prítomné jeho biosyntetické
intermediáty), zatiaľ čo delečný mutant S. cerevisiae pdr17∆ vykazoval zmenené spektrum
fosfolipidov v cytoplazmatickej membráne. Uvedené pozorovania naznačujú, že gén PDR16
môže byť zahrnutý v biosyntetickej dráhe ergosterolu. Delécia génu PDR16 sa prejavuje aj
zvýšenou citlivosťou mutantných buniek kvasiniek S. cerevisiae pdr16∆ na azolové
antimykotiká [5]. Identický fenotypový prejav bol pozorovaný aj u patogénnej kvasinky
Candida albicans. Kmene C. albicans hyperrezistentné voči flukonazolu vykazovali zvýšenú
expresiu génu CaPDR16 spolu s expresiou génov CaCDR1 a CaCDR2 špecifikujúcich
membránové transportéry [6].
Cieľom nášho záujmu je gén KlPDR16 kvasiniek Kluyveromyces lactis, u ktorého bola
in silico analýzou odhalená prítomnosť dvoch PDRE-like elementov v promótorovej oblasti
génu, čo naznačuje na reguláciu prostredníctvom KlPdr1p a účasť v MDR u tejto
nepatogénnej a biotechnologicky významnej kvasinky. Avšak tento gén bol vyradený
z databáz na základe sekvenačnej analýzy, ktorá odhalila posun čítacieho rámca, na základe
čoho sa predpokladalo, že gén KlPDR16 je nefunkčný. V predloženej práci sme gén KlPDR16
podrobili funkčnej analýze v heterologickom systéme kvasinky S. cerevisiae. Cieľom
funkčnej analýzy bolo potvrdiť expresiu génu KlPDR16 za vzniku funkčného produktu
v bunkách delečného mutanta kvasinky S. cerevisiae pdr16∆, čo by sa prejavilo zvýšenou
toleranciou transformovaných buniek na mikonazol. Gén KlPDR16 sme amplifikovali
pomocou PCR a vzniknutý produkt klonovali do komerčného klonovacieho vektora pCR2.1TOPO, ktorý vložený fragment ohraničí sekvenciou DNA, ktorá obsahuje rozpoznávacie
miesta pre širokú škálu restrikčných endonukleáz. Z pripraveného plazmidu sme DNA
fragment obsahujúci gén KlPDR16 vyštiepili kombináciou restrikčných endonukleáz
SpeI/NotI a vložili do vektora pRS306K, ktorý sa replikuje v kvasinkách S. cerevisiae a K.
lactis. Plazmidom pRS306K-KlPDR16 sme transformovali bunky delečného mutanta S.
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cerevisiae ∆pdr16 a bunky štandardného kmeňa K. lactis. Sledovaním fenotypu citlivosti
transformantov voči mikonazolu sa overí komplementácia pdr16∆ mutácie, tj.funkčnosť génu
KlPDR16 v heterologickom systéme.

Materiál a metódy
Použité mikroorganizmy: Delečný mutant S. cerevisiae BY4741pdr16∆ (Mat a;
his3∆1; leu2∆0; met15∆0; ura3∆0; YNL231c::kanMX4), štandardný kmeň S. cerevisiae
BY4741 ( Mat a; his3∆1; leu2∆0; met15∆0; ura3∆0), K. lactis PM6-7A (ade2∆0, ura3 ∆0).
Na prípravu plazmidu sa použili bakteriálne kmene E. coli XL1-Blue (recA1, endA1, hsdR17,
(rK-, mK-), supE44, thi-1L, gyrA96, relA1, lac, F-, proAB, lacqZ, dM15, Tn10 ( tetr ) a
komerčný kmeň E. coli TOP10 (firma Invitrogen).
Použité plazmidové vektory: pCR2.1-TOPO (pUC ori, lacZα, f1 ori, KanR, AmpR)
(firma Invitrogen), pRSK306K (URA3, lacZα, f1 ori, kARS AmpR)
Použité kultivačné médiá: Na kultiváciu baktérií E. coli sa používalo LB médium a pri
selekcii transformantov LB médium s ampicilínom (100 µg/ml). Na selekciu kvasinkových
transformantov sa použili YNB médiá s aminokyselinami podľa auxotrofie, pre testy citlivosti
na mikonazol boli použité komplexné YPD média.
Primery pre PCR amplifikáciu:
F-KlPDR16: 5’-TGTAACTGATAATGTTCGCCC-3‘
R-KlPDR16: 5’-TATAATACGTGCTCAAGTGCTC-3‘
Príprava hybridných plazmidov: PCR amplifikovaný gén KlPDR16 bol vložený do
komerčného vektora pCR2.1-TOPO podľa protokolu firmy Invitrogen. Následne bol gén
z plazmidu vyštiepený prostredníctvom restrikčných endonukleáz SpeI a NotI a vložený do
vektora pRS306K štiepeného rovnakou kombináciou restrikčných endonukleáz. Vzniknutým
plazmidom pRS306K-KlPDR16 sme transformovali kvasinky S. cerevisiae BY4741pdr16∆.
Transformácia kvasiniek: Kvasinky boli opracované lítiumacetátom a transformované
tepelným šokom. Transformanty boli selektované na YNB médiu bez uracilu.
Testy citlivosti na mikonazol: Funkčnosť génu KlPDR16 bola sledovaná analýzou
rastu transformantov na YPD médiách s mikonazolom po 3. dňoch kultivácie pri 30 °C.

Výsledky a diskusia:
Podľa vopred pripravenej stratégie (Obr.1) sme pripravili plazmid pRS306K-KlPDR16,
ktorý je vhodný pre klonovanie v kvasinkách S. cerevisiae a K. lactis.
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Obr. 1 Stratégia prípravy plazmidu pRS306K-KlPDR16
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Pripraveným plazmidom sme transformovali kompetentné bunky delečného mutanta S.
cerevisiae BY4741pdr16∆, ktorého gén ScPDR16 je prerušený kanamycínovou kazetou..
Rovnakým plazmidom sme transformovali štandardný kmeň K. lactis PM6-7A, ktorý síce
nemá gén KlPDR16 deletovaný, ale môže slúžiť ako kontrola pri sledovaní fenotypu
kvasiniek obsahujúca gén KlPDR16 v multikópiovom stave. Následne sme sledovali
schopnosť transformantov rásť na YPD médiu s rôznymi koncentráciami mikonazolu (Obr.
2).
Mikonazol
0 µg/ml

0,06 µg/ml

0,1 µg/ml

S. cerevisiae BY4741

S. cerevisiae pdr16∆

S.c.pdr16∆+KlPDR16
PM6-7A+KlPDR16

PM6-7A
Obr. 2 Komplementácia delečnej mutácie Scpdr16∆ génom KlPDR16 u S. cerevisiae a hyperexpresia génu
u K. lactis.

Sledovaním schopnosti transformovaných buniek rásť na komplexných médiách
obsahujúcich

mikonazol

sme

potvrdili

komplementáciu

delécie

génu

ScPDR16

heterologickým génom KlPDR16, čo sa prejavilo obnovením štandardného rastu
transformovaného delečného mutanta S. cerevisiae pdr16∆. Prítomnosť génu KlPDR16
v multikópiovom stave v homologickom hostiteľovi K. lactis ,vedie k zvýšenej rezistencii
transformantov na mikonazol, (Obr. 2). Fenotypovou analýzou sa nám podarilo preukázať
expresiu génu KlPDR16 pochádzajúceho z kvasinky K. lactis v heterologickom systéme
kvasinky S. cerevisiae za vzniku funkčného produktu, ktorý svojou aktivitou dokáže
komplementovať stratu vlastného génu ScPDR16. Expresiou génu v homologickom systéme
kvasinky K. lactis sme potvrdili funkčný význam génu KlPDR16 pri navodení rezistencie
buniek voči mikonazolu.
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Záver:
Experimentálne sa nám podarilo dokázať, že gén KlPDR16 kóduje funkčný produkt,
nielen v homologickom, ale aj v heterologickom systéme. Vzhľadom na to, že funkcia
proteínu Pdr16p v bunkách kvasiniek zatiaľ nie je známa, naše výsledky predstavujú
nevyhnutný predpoklad k ďalšiemu experimentálnemu štúdiu produktu uvedeného génu.
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Vek a rast invázneho býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus (Pallas,
1814) v Karloveskom ramene v Bratislave - predbežné výsledky
Daniel Gruľa
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská dolina, 842 15,
Bratislava, Slovenská republika, grula@fns.uniba.sk

Abstrakt
Býčko čiernoústy je zatiaľ posledným druhom rodu Neogobius, ktorý sa úspešne aklimatizoval vo
vodách Slovenska. Patrí medzi úspešné invázne organizmy, čo dokazuje rýchlosť a razantnosť, s akými preniká
do nových habitatov, agresívne správanie či fenotypová plasticita. Hlavným cieľom môjho výskumu je rozšíriť
poznatky o autekológii tohto druhu a vyhodnotiť vek a rast inváznej populácie zo slovenského úseku Dunaja.
Dosiahnuté výsledky budú ďalej porovnané s údajmi zo začiatku invázie, ako aj s vekom a rastom pôvodnej
bulharskej populácie. Spracovaných bolo 956 jedincov z Karloveského ramena v Bratislave vo veľkostnom
rozpätí 15-118 mm SL. Z uvedeného počtu bolo 447 samíc, ktorých dĺžka tela bola 41-108 mm (priemer 61 mm)
a 346 samcov o dĺžke 42-118 mm (priemer 67 mm). Anulus sa zakladal v období apríl-máj a jeho zakladanie
varírovalo s vekom rýb. Zaznamenaných bolo päť vekových tried (0+ až 4+), pričom dvojročné jedince boli vo
vzorke najpočetnejšie. Býčky rástli najlepšie v prvom a druhom roku života. V porovnaní s pôvodnými
populáciami, býčky z inváznych populácií dosahujú menšie rozmery a dospievajú v skoršom veku.

Kľúčové slová: vek a rast, býčko čiernoústy, Neogobius, Karloveské rameno
Úvod a formulácia cieľa
Od polovice devädesiatych rokov minulého storočia začal býčko čiernoústy prenikať
proti prúdu mnohých európskych riek a dosiahol aj vody Baltského mora [13]. V balastnej
vode transoceánskych lodí sa dostal aj do Veľkých jazier na americkom kontinente [5], kde
úspešne pokračuje v obsadzovaní nových habitatov [14]. Býčko čiernoústy je v poradí štvrtým
druhom rodu Neogobius, ktorý sa za posledných 16 rokov rozšíril vo vodách Slovenska. Po
prvý raz bol zaznamenaný v ústi Hrona do Dunaja v roku 2003 [15] a čoskoro sa stal jedným
z najpočernejších druhov pozdĺž brehovej línie [6]. Býčko čiernoústy je prototypom
úspešného

invázneho

organizmu,

charakteristický toleranciou

na široké spektrum

environmentálnych podmienok, rýchlym šírením, agresívnym správaním, dávkovitým
neresom [10], či fenotypovou plasticitou [1]. Cieľom tohto tohto výskumu je: 1) preskúmať
vek a rast inváznej populácie býčka čiernoústeho zo slovenského úseku Dunaja; 2) výsledky
porovnať so závermi rovnako zameraného výskumu v začiatkoch invázie tohto druhu vo
vodách Slovenska; 3) ako aj s vekom a rastom populácie z pôvodnej, bulharskej časti Dunaja.
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Materiál a metódy
Vzorky boli odoberané pomocou elektrického agregátu a lovom na udicu z
Karloveského ramena (Bratislava, N 48°8'43''; E 17°4'10''), na miestach s hĺbkou vody <1,5
m. Odber prebehol počas obdobia september 2008 až november 2010 v pravidelných
trojtýždňových intervaloch. Ako fixačný roztok bol použitý 4% formaldehyd. Ryby boli
odmerané (dĺžka tela SL, s presnosťou na 0,1 mm) a odvážené (s presnosťou 0,01 g). Pohlavie
bolo určené podľa tvaru urogenitálnej papily alebo obhliadkou gonád počas pitvy. Následne
boli odobraté reprezentačné šupiny v počte 3-5 kusov z ôsmeho radu šupín, od bázy druhej
dorzálnej plutvy. Tie boli očistené od zvyšku pokožky a vypreparované medzi dve podložné
sklíčka. Vek a rast bol stanovený na základe počtu ročných kruhov, tzv. anulov a jednotlivých
prírastkových zón. Pomocou softvéru AxioVision LE 4.5.0.0 bol odmeraný orálny polomer
ako aj jednotlivé prírastky. Vzťah medzi dĺžkou tela a veľkosťou šupiny bol stanovený
pomocou lineárnej regresie. Rast v predchádzajúcich rokoch bol vypočítaný pomocou metódy
R. Leeovej [3], použitím rovnice SLn=α+(SL-α)Rn/R, kde SLn je spätne vypočítaná dĺžka tela
vo veku n; SL je dĺžka tela v čase odoberania šupiny; Rn je polomer anulu n; R je orálny
polomer šupiny; α je veľkosť ryby v dobe založenia šupiny.

Výsledky a diskusia
Dĺžka tela (SL) 956 jedincov sa pohybovala v intervale 15-118 mm (Tab. 1).
Z uvedeného počtu bolo 447 samíc, ktorých dĺžka tela bola od 41-108 mm, priemer 61 mm
a 346 samcov o dĺžke 42-118 mm, priemer 67 mm (Tab. 2). U 94 jedincov pohlavie nebolo
determinované. Z dôvodu zle viditeľných anulov na šupinách bolo 69 jedincov vylúčených
z ďalších analýz a rast v predchádzajúcich rokoch bol vypočítaný u 887 rýb. Vzťah dĺžky tela
(y) a polomeru šupiny (x) bol lineárny, vyjadrený rovnicou y = 32.189x + 9.2682, r2= 0.927.
Na základe tohto vzťahu bola stanovená dĺžka tela, pri ktorej sa býčkom zakladajú šupiny na
9,27 mm (Obr. 1). Táto dĺžka sa líši od dĺžky stanovenej Ľavrinčíkovou (6,05 mm) pre
rovnakú populáciu v rokoch 2004-05 [8]. Váha tela 401 jedincov sa pohybovala v rozmedzí
od 0,08 g (SL= 15 mm) do 54.35 g (SL= 120 mm). Vzťah medzi SL (x) a váhou tela (y) bol
vyjadrený rovnicou y= 0.005x2 - 0.33x + 5.340, r² = 0.978. Na základe počtu anulov boli
jedince rozdelené do štyroch vekových tried (0+ až 4+). Orálny polomer šupiny sa pohyboval
v intervale 0.19 to 3.18 mm (priemer 1.65, n=956). V pôvodnej oblasti výskytu samce
býčka čiernoústeho dorastajú do 290 mm. Samice bývajú menšie, okolo 140 mm SL [2].
V morských habitatoch dosahujú býčky spravidla väčšie rozmery ako v brakických alebo
sladkovodných habitatoch [16].
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Obr. 1 Vzťah dĺžky tela (os y) a polomeru šupiny (os x).

Tab. 1 Spätne vypočítaná dĺžka tela v predchádzajúcich rokoch za obdobie 2008-10.

Ľavrinčíková [9] zaznamenala najväčšieho samca o dĺžke 153 mm SL, 183 mm TL.
To korešponduje s maximálnou dĺžkou tela zaznamenanou u inváznej americkej populácie,
178 mm [5]. V pôvodných oblastiach sa býčko dožíva 4-5 rokov. Samce žijú kratšie (3+) ako
samice (5+) [7], no rastú rýchlejšie a dosahujú väčšie rozmery [11]. Najstaršie ryby (obe
pohlavia) v Karloveskom ramene boli vo veku 4+, pričom najpočetnejšou skupinou (n=404)
boli jedince vo veku 2+. Jedince boli roztriedené do piatich vekových tried (0-IV), pričom vo
veku 0+ mali priemernú dĺžku tela 26 mm (15-43), 1+ 53 mm (20-77) 2+ 67 mm (44-112), 3+
82 mm (60-110) a 4+ 102 mm (83-118). Rovnaký maximálny vek ako v Karloveskom ramene
bol zaznamenaný aj u inváznej populácie v Baltskom mori [13]. V rieke Detroit boli najstaršie
ryby vo veku 3 roky, v srbskom úseku Dunaja 2 roky [12]. Ľavrinčíková [8] zistila, že býčky
z inváznej populácie pohlavne dospievajú v skoršom veku a pri menších rozmeroch ako
v natívnych populáciách. Podľa predbežných výsledkov, najlepšie rástli býčky v prvom
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a druhom roku života, pričom samce rástli rýchlejšie a dosahovali väčšie rozmery ako samice.
Tvorba anulu u rýb z Karloveského ramena varírovala s vekom rýb. U jednoročných (1+) a
dvojročných (2+) rýb sa anulus zakladal na začiatku apríla, u rýb troj- a štvoročných na konci
apríla a na začiatku mája. Na tvorbu anulu majú primárny vplyv teplota a množstvo potravy
[4], čo bolo pozorované aj počas nášho výskumu. Teplota vody v Karloveskom ramene počas
obdobia tvorby anulu výrazne stúpla z 5.4 °C, 23.3.09 na 12.7 °C, 22.4.09 [17]. Podobne bola
zaznamenaná aj zmena v zložení potravy (Števove in verb.). Na šupinách bola pozorovaná
tvorba falošných anulov, ako dôsledok prerušenia v prijímaní potravy počas vysokých
vodných stavov v letnom období.

Tab. 2 Spätne vypočítaná dĺžka tela u samíc a samcov v predchádzajúcich rokoch za obdobie 2008-10

Záver
Celkovo bolo odobratých 956 jedincov, vo veľkostnom intervale 15-118 mm SL.
Z uvedeného počtu bolo 447 samíc (41-108 mm) a 346 samcov (42-118 mm). Vzťah dĺžky
tela a polomeru šupiny bol lineárny, pričom dĺžka tela, pri ktorej sa býčkom zakladajú šupiny,
bola stanovená na 9.27 mm. Zaznamenaných bolo pät vekových tried (0-IV). Jedince vo veku
0+ mali priemernú dĺžku tela 26 mm (15-43), 1+ 53 mm (20-77) 2+ 67 mm (44-112), 3+ 82
mm (60-110) a 4+ 102 mm (83-118). Populácia býčka čiernoústeho z Karloveského ramena
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dorastá do menších rozmerov ako pôvodné populácie. Od natívnych populácií sa odlišuje aj
pohlavným dospievaním v skoršom veku a pri menších rozmeroch. Najlepšie rástli býčky
v prvom a druhom roku života, pričom samce rástli rýchlejšie a dosahovali signifikantne
väčšie rozmery ako samice. Anulus sa zakladal počas obdobia apríl-máj, pričom u mladších
jedincov sa zakladal skôr ako u starších. Býčky počas obdobia vysokých vodných stavov
neprijímali potravu, čo sa odzrkadlilo na šupinách v podobe tvorby falošných anulov.
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Molekulárna diagnostika herpetických vírusov: detekcia vírusu EpsteinaBarrovej a cytomegalovírusu
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Abstrakt
Ľudský cytomegalovírus a vírus Epsteina.Barrovej sa podobne ako iné herpetické vírusy prenášajú
najmä blízkym kontaktom (slinami, močom, sekrétmi pohlavných orgánov a krvou). Infekcie tehotných žien s
HCMV môžu viesť k transplacentárnemu prenosu vírusu na plod alebo k perinatálnej nákaze novorodenca.
Infekcia s EBV je spojená s rizikom nádorového ochorenia. Včasná diagnostika oboch vírusov je dôležitá ako
pre pacientov, tak pre identifikáciu potenciálnych prenášačov. Vypracovali sme dve molekulárne metódy citlivej
a špecifickej detekcie herpetických vírusov - HCMV a EBV. Citlivosť detekcie oboch vírusov pomocou nested
PCR umožňuje zistiť prítomnosť menej ako 10 kópií vírusov. Pre obe molekulárne metódy sme pripravili
pozitívne kontroly, ktoré umožňujú monitorovať titer vírusov v klinickom materiáli.

Kľúčové slová: herpetické vírusy, HCMV, EBV, diagnostika, nested PCR
Úvod a formulácia cieľa
Herpetické vírusy sú v prírode značne rozšírené. Možno predpokladať, že každý
živočíšny druh má svoj vlastný herpetický vírus, dokonca aj viacero druhov. Človek je
prirodzeným hostiteľom týchto herpetických vírusov: vírus herpes simplex typu 1, vírus
herpes simplex typu 2, vírus varicely a zosteru, vírus Epsteina-Barrovej (EBV), ľudský
cytomegalovírus (HCMV) a ľudský herpetický vírus 6 a 7 a vírus asociovaný s Kapošiho
sarkómom (HHV8) (1) V našej práci sme sa zaoberali HCMV a EBV
Ľudský cytomegalovírus (HCMV; HHV5) patrí do podčeľade Betaherpesvirinae.
Jeho genómom je lineárna 229 kbp dvojvláknová DNA. HCMV sa šíri, podobne ako ostatné
herpetické vírusy, najmä blízkym kontaktom, a to slinami, močom, sekrétmi pohlavných
orgánov a krvou. Infekcie tehotných žien môžu viesť k transplacentárnemu prenosu vírusu na
plod alebo k perinatálnej nákaze novorodenca (vertikálny prenos). Premorenosť dospelej
populácie dosahuje v rôznych oblastiach, v závislosti na spôsobe života, 50 – 100%. Infekcia
HCMV u imunokompetentých hostiteľov prebieha väčšinou inaparentne, menej často je
spojená s príznakmi infekčnej mononukleózy (IM) alebo hepatitídy. Po prekonaní primárnej
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infekcie, HCMV perzistuje v pravej latentnej forme alebo v stave nízkej občasnej replikácie.
Genóm HCMV bol dokázaný v monocytoch, makrofágoch, neutrofiloch, lymfocytoch a
endoteliálnych bunkách. HCMV je schopný replikácie v mnohých tkanivách (pľúcach,
pečeni, hrubom čreve, obličikách, ale i v mozgomiešnom moku. Príležitostné reaktivácie
HCMV sú takmer vždy asymptomatické, ale umožňujú vírusu šíriť sa horizontálne .
Najväčšie problémy spôsobuje HCMV pacientom po transplantáciách. Približne 50% z nich
vylučuje vírus slinami alebo močom. Vylučovanie sa zvyčajne začína v prvom mesiaci po
transplantácii a najvyššie hladiny dosahuje počas druhého a tretieho mesiaca, kedy býva
vylučovanie vírusu asociované už s prepuknutým ochorením (2).
Modifikáciou tradičných metód (kultivácia vírusu) boli vyvinuté rýchle testy pre skorú
detekciu HCMV v bunkovej kultúre. Použitím tzv. „shell vial“ metódy je možné
fluorescenciou dokázať špecifický skorý antigén ešte pred vznikom CPE v bunkovej kultúre.
Prítomnosť CMV antigenémie v krvných leukocytoch je skorým markerom aktívnej HCMV
infekcie a rýchlym testom pre detekciu virémie (3). Táto metóda využíva monoklonové
protilátky proti vírusovému antigénu pp65, neskorému štruktúrnemu proteínu exprimovanému
v krvných leukocytoch. Pretože HCMV perzistuje po celý život infikovaného jedinca viacmenej asymptomaticky, latentnú formu vírusu, t. zn. jeho DNA, možno detegovať len veľmi
citlivými technikami molekulárnymi metódami akou je PCR (4).
Vírus Epsteina-Barrovej (EBV; HHV4) patrí do podčeľade Gamaherpesvirinae a je
prototypovým vírusom rodu Lymphocryptovirus. Genómom EBV je dvojvláknová lineárna
172 kbp dlhá DNA. EBV sa prenáša slinami. Primárna infekcia začína v orofaryngeálnom
epitéliu. B-lymfocyty, vyskytujúce sa v okolí infikovaného epitelu, sú infikované sekundárne.
Vírusový genóm je prítomný v jadrách infikovaných buniek v cirkularizovanej forme.
Niekedy nastáva reaktivácia vírusu, lýza rezervoárových buniek a uvoľňovanie viriónov do
slín, cez ktoré dochádza k infekcii ďalších B-lymfocytov alebo nového hostiteľa. Infekčná
mononukleóza je najznámejším klinickým prejavom infekcie s EBV. Často jej prepuknutiu
predchádzajú neurčité pocity nepokoja, bolesti hlavy, zvýšené teploty. Po prepuknutí
ochorenia sa objavujú špecifickejšie znaky, ako tonzilitída, faryngitída, zväčšenie
cervikálnych lymfatických uzlín a vysoké horúčky. Postihnutí pacienti majú v periférnej krvi
prítomné atypické lymfocyty. Tonzilárny exudát je častým sprievodným javom faryngitídy,
exudát môže byť biely, sivozelený alebo môže mať nekrotický vzhľad. Nauzea, zvracanie a
anorexia sú u pacientov s IM časté. Približne u 90% infikovaných pacientov sa vyskytuje aj
mierna hepatitída. S EBV je asociovaný nediferencovaný nazofaryngeálny karcinóm. Toto
ochorenie postihuje prevažne 40-ročných mužov. Keď EBV možno detegovať aj in situ v
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nazofaryngeálnom karcinóme (5). S infekciou vírusom EB je asociovaných mnoho ďalších
druhov lymfómov, karcinómov napr. Burkittov lymfómom, primárnym efúznym lymfómom
(pri koinfekcii s HHV8), lymfomatoidnou papulózou, Hodgkinovou chorobou, nádormi
žalúdka, slinných žliaz alebo vlasatou leukoplakiou jazyka alebo ústnej dutiny (6).
Na diagnostiku EBV infekcie u imunologicky normálnych pacientov sa využívajú
sérologické

metódy

kompromitovaných

diagnostikujúce
pacientov

IgM

a

IgG

je nutné používať

protilátky,

v

prípade

imuno-

molekulárne metódy (PCR).

V

symptomatickej fáze IM je možné v mononukleárnych bunkách periférnej krvi alebo plazme
detegovať103–4 kópií EBV DNA.
Cieľom predloženej práce bolo vyvinúť citlivú metódu detekcie vírusu HCMV a
metódu detekcie EBV využitím nested PCR. Súčasťou práce bola príprava vhodných
pozitívnych kontrol (rekombinantných plazmidov nesúcich špecifické vírusové sekvencie) a
stanovenie citlivosti detekcie HCMV a EBV v arteficiálnom klinickom materiáli.

Materiál a metódy
Bunky, vírusy
V práci sme používali bunkovú líniu VERO: fibroblastoidnú, adherentnú, stabilizovanú líniu
derivovanú z buniek obličky opice Cercopithecus aethiops a bunkovú líniu Raji: B
lymfocytárnu líniu derivovanú z Burkkitovho lymfómu (línie ATCC – CCL-86) obsahujúcu
40-50 kópií/bunku genómu EBV, Pre amplifikácie sme používali DNA HCMV kmeňa AD169 zo zbierky ATCC (VR-538).
Kultivácia a pasážovanie buniek VERO a Raji
Bunky Vero a Raji boli kultivované v plastových kultivačných fľašiach (250 ml, Sarstedt) v
prostredí 5% CO2 pri 37°C v médiu DMEM alebo RPMI 1640 s 10% obsahom teľacieho séra
(BioWhitaker) a antibiotík penicilínu (20 U/ml, Gibco) a streptomycínu (20 µg/ml, Gibco).
Bunky boli po sedimentácii 800g/5 min. pri 4°C resuspendované v kultivačnom médiu
a pasážované (5 x 105 buniek/fľašu) do nových kultivačných fliaš.
Purifikácia DNA z buniek VERO
Po pasážovaní sme bunky Vero centrifugovali (800xg, 5min, 4°C, Biofuge 15R), premyli vo
fyziologickom roztoku a opäť centrifugovali za rovnakých podmienok. Sedimenty buniek sme
zmrazili pri -20°C. Po rozmrazení sme ich rozsuspendovali v sterilnej vode a inkubovali s
pankreatickou RNázou A (100 µg/ml, Sigma) 1 hod pri 37°C. Napokon sme pridali 1/10
objemu 10x tlmivého roztoku pre proteinázu K a proteinázu K (Sigma) (100 µg/ml. Zmes
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bola inkubovaná pri 37°C 16 hod alebo pri 56°C 2 hod. Bunkovú DNA sme extrahovali
fenolom, dva krát chloroformom a precipitovali trojnásobným objemom etanolu v prítomnosti
NaCl (0,1M). Po precipitácii sme DNA centrifugovali 15 min pri 13 000xg (4°C), premyli 3
krát 75% etanolom, vysušili a potom rozpustili v tlmivom roztoku TE. Koncentráciu DNA
sme stanovili spektrofotometricky (Ependorf).
Príprava pozitívnych kontrol na detekciu HCMV a EBV
Pre diagnostiku HCMV a EBV pomocou nested PCR sme najprv pripravili pozitívne kontroly
klonovaním špecifických sekvencií vírusov do vektora pGEMT Easy (Promega). Sekvencie
HCMV (425 bp) a EBV (569 bp) sme amplifikovali pomocou primerov prvej PCR (F1, R1)
špecifických pre gén US14 resp. DNA polymerázu EBV. Na amplifikáciu EBV a HCMV
špecifických sekvencií sme ako templát používali DNA izolovanú z buniek Raji alebo DNA
HCMV. PCR produkty purifikované kitom (Qiagen) sme ligovali do vektora podľa inštrukcií
výrobcu a transformovali do kompetentných buniek JM109. Plazmidy pozitívnych klonov
sme purifikovali mini-alkalickou metódou purifikácie. Po overení prítomnoti klonovaného
fragmentu sme vybrané plazmidy purifikovali pomocu kitu (Qiagen). Špecificitu plazmidov
nesúcich HCMV a EBV sekvencie (pGEMT CMV a pGEMT EBV) sme overili štiepením
vybranými restrikčnými endonukleázami (údaje neuvádzame) a používali v nested PCR ako
pozitívne kontroly po štiepení (otvorení) restriktázou ScaI.
Stanovenie citlivosti detekcie HCMV a EBV v nested PCR
Prvá aj nested PCR reakcia prebiehala v reakčnej zmesi s objemom 15- 25 µl, v 35 alebo 40
cykloch (thermal cycler Eppendorf). Podmienky PCR reakcií boli podobné: denaturácia pri
95°C 1-2 min, annealing pri 56-60°C 30-60 sek a polymerizácia pri 72°C 30 sek. Reakčná
zmes obsahovala 0,5-2 U Taq polymerázy (Promega), 1 × reakčný roztok pre PCR s obsahom
1,5 mM MgCl2 (Invitrogen), 0,2 mmol každého zo štyroch dNTP (Invitrogen) a 200 µM
každého dvojice primerov a templát. Templátom v 1. PCR boli poztivívne kontroly pGEMT
CMV a pGEMT EBV (10 ng/ul), ktoré sme riedili rádovo až do riedenia 10 –12. Templátom v
nested PCR bol 1-2 µl z reakčnej zmesi 1. PCR. Prítomnosť PCR produktov sme zisťovali
elektroforézou po nanesení 10µl alikvotu PCR zmesi na 1, 5% agarózový gél, ktorý obsahoval
farbičku GoldView (Bioline). Elektroforéza prebiehala v horizontálnej aparatúre (Merck) v
tlmivom roztoku 1xTAE (0,04 mol/l Tris-acetát, 0,001 mol/l EDTA), pri 60-120mA.
Detekcia HCMV a EBV vo virtuálnom klinickom materiáli
Na zistenie citlivosti nested PCR špecifických pre EBV alebo HCMV v prítomnosti
chromozomálnej DNA, ktorá predstavovala virutálny klinický material, sme do 1. PCR
pridávali 100 alebo 300 ng DNA izolovanej z buniek VERO.
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Výsledky a diskusia
Pre zavedenie citlivej a špecifickej diagnostiky HCMV a EBV pomocou nested PCR
bolo potrebné najprv stanoviť také podmienky amplifikácie špecifických úsekov vírusov v 1.
a nested PCR, ktorými bude možné dosiahnuť čo najväčšiu citlivosť detekcie. V PCR
reakciách sme používali pripravené rekombinantné plazmidy pGEM CMV a pGEM EBV,
ktoré sme riedili v desiatkovom riedení od 3x1012 do 3x101 kópií. Veľkosť produktov nested
PCR bola 305 bp u HCMV a 392 bp u EBV. Citlivosť metódy detekcie HCMV, ktorú sme
vyvinuli, je 300 kópií pozitívnej kontroly, ktorá zodpovedá citlivosti detekcie 4 kópií genómu
HCMV (s veľkosťou 229kbp) (Obr. 1, dráha 8). Citlivosť metódy detekcie EBV, ktorú sme
vyvinuli, je tiež 300 kópií pozitívnej kontroly, ktorá zodpovedá citlivosti detekcie 6 kópií
genómu EBV (s veľkosťou 172kbp) (Obr. 2, dráha 7). Podľa intensity amplifikovaného PCR
produktu možno usúdiť, že citlivosť detekcie EBV je o niečo nižšia ako citlivosť detekcie
HCMV, rozdiel však nie je rádový. Dá sa tak povedať, že citlivosť nested PCR pre oba vírusy
je porovnateľná.
1- 200bp HyperLadder (Bioline)
2- H2O z 1. PCR
3- H2O nested
4- pGEM-HCMV 3.106 kópií
5- pGEM-HCMV 3.105 kópií
6- pGEM-HCMV 3.104 kópií
7- pGEM-HCMV 3.103 kópií
8- pGEM-HCMV 3.102 kópií
9- pGEM-HCMV 30 kópií
Obr. 1 Stanovenie citlivosti HCMV v nested PCR

1- 200bp HyperLadder (Bioline)
2- pGEM-EBV 3.105 kópií
3- pGEM-EBV 3.104 kópií
4- pGEM-EBV 3.103 kópií
5- pGEM-EBV 3.102 kópií
6- pGEM-EBV 30 kópií
7- pGEM-EBV 3 kópie
8- H2O z 1. PCR

9- H2O nested

Obr. 2 Stanovenie citlivosti EBV v nested PCR

V práci sme ďalej zisťovali, či prítomnosť chromozomálnej DNA v analyzovanom materiáli
ovlyvňuje citlivosť detekcie vírusov. Arteficiálny klinický materiál sme pripravili prídavkom
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300 ng DNA izolovanej z buniek VERO do 1. PCR obsahujúcej pozitívne kontroly riedené
ako predtým. Zistili sme, že citlivosť detekcie HCMV sa v prítomnosti chromozomálnej DNA
sa nezmenila (Obr. 3, dráha 7). Citlivosť detekcie EBV ovplyvnila prítomnosť
chromozomálnej DNA taktiež minimálne (obrázok neuvádzame).
1- 200bp HyperLadder (Bioline)
2- H2O z 1. PCR
3- H2O nested
4- pGEM-CMV 3.105 kópií
5- pGEM-CMV 3.104 kópií
6- pGEM-CMV 3.103 kópií
7- pGEM-CMV 3.102 kópií
8- pGEM-CMV 30 kópií
9- pGEM-CMV 3 kópie
Obr. 3 Stanovenie citlivosti HCMV v nested PCR vo virtuálnom klinickom materiáli
(v prítomnosti 300ng DNA z buniek VERO)

Záver
Vypracovali sme dve metódy citlivej a špecifickej detekcie herpetických vírusov - HCMV a
EBV, ktoré sa najčastejšie prenášajú osobným kontaktom infikovaných osôb. Obe metódy
umožňujú detekovať v klinickom materiáli obsahujúcom chromomálnu DNA menej ako desať
kopií genómu HCMV alebo EBV.
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Príprava produkčného kmeňa na produkciu rekombinantného ľudského
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Abstrakt
Trombín je serínová proteáza, vo farmaceutickom priemysle využívaná ako lokálne hemostatikum.
Syntetizuje sa ako inaktívny zymogén, ktorý vyžaduje proteolytickú aktiváciu pre konverziu na maturovanú
formu. Táto práca popisuje prípravu konštruktu a optimalizáciu podmienok heterologickej expresie najkratšieho
prekurzora trombínu, pretrombínu-2, v expresnom systéme E. coli. Gén pre ľudský pretrombín-2 sme klonovali
do vektora pJK100 downstream od T7 promótora. Týmto konštruktom sme transformovali kmeň E. coli K12
RV308ai, kde transkripciu cieľového génu zabezpečovala T7 RNA polymeráza pod kontrolou arabinózového
promótora. Získali sme produkčný kmeň s vysokou úrovňou expresie rekombinantného proteínu, regulovateľnou
širokým rozmedzím rôznych koncentrácií induktora, L–arabinózy. Ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňovali
nadprodukciu pretrombínu-2, boli optická hustota buniek pri indukcii expresie, zloženie kultivačného média
a prítomnosť glukózy pre katabolickú represiu arabinózového promótora.

Kľúčové slová: rekombinantné DNA; heterologická expresia; rekombinantný ľudský trombín

Úvod a formulácia cieľa
Ľudský trombín (EC 3.4.21.5), kľúčový enzým hemokoagulácie, patrí medzi serínové
proteázy chymotrypsínovej rodiny. Vyznačuje sa rôznorodosťou v biochemických
vlastnostiach a interakciách, a zároveň aj protichodnými účinkami – prokoagulačnými aj
antikoagulačnými [1]. Prekurzor trombínu sa syntetizuje v pečeni a pred sekréciou do krvného
obehu podlieha viacerým posttranslačným modifikáciám – tvorbe disulfidických väzieb, γkarboxylácii, proteolytickému processingu a glykozylácii [2]. K aktivácii na maturovanú
formu dochádza až štiepením na ľahký (36 aminokyselín) a ťažký reťazec (259
aminokyselín). Aktívne miesta trombínu sú špecifické lokalizáciou katalytických skupín
aminokyselín a elektrostatických oblastí s pozitívnym alebo negatívnym potenciálom na
povrchu molekuly pre selekciu a väzbu rôznych substrátov, receptorov, kofaktorov,
modulátorov aj inhibítorov [3].
Vďaka svojej širokej škále biologických aktivít v ľudskom organizme nachádza
trombín uplatnenie aj vo farmaceutickom priemysle, najmä v chirurgii pre kontrolu krvácania.
Izolácia trombínu z krvnej plazmy je však finančne náročná a spojená s potenciálnym rizikom
kontaminácie patogénmi [4]. Otvára sa preto priestor pre alternatívne stratégie založené na
heterologickej expresii ľudského trombínu. V roku 2008 bol organizáciou FDA schválený ako
lokálne hemostatikum prvý a dodnes jediný rekombinantný ľudský trombín, Recothrom®,
vyvinutým spoločnosťou ZymoGenetics, Inc. prostredníctvom línie CHO buniek [5]. Medzi
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najviac preferované expresné systémy však vzhľadom na nízke produkčné náklady,
jednoduchú manipuláciu a vysoké výťažky rekombinantných proteínov, stále patrí bakteriálny
systém E. coli. Efektívnu expresiu možno dosiahnuť racionálnym dizajnom cieľového
proteínu, výberom vhodného konštruktu a bakteriálneho kmeňa, zmenou kultivačných
podmienok, koexpresiou so stabilizačnými proteínmi či translokáciou do periplazmy alebo
kultivačného média [6]. Naším cieľom je príprava expresného systému E. coli pre produkciu
rekombinantného prekurzora ľudského trombínu, pretrombínu-2, a optimalizácia podmienok
heterologickej expresie tohto proteínu.

Materiál a metódy
Bakteriálne kmene a plazmidy:
Tab. 1 Bakteriálne kmene E. coli, ich genotyp a zdroj
Hostiteľský kmeň E. coli

Genotyp

Zdroj

DH5α

F- Φ80lacZZ ∆lacZYA-argF) U196 endA1 recA1 hsdR17
(rk-, mk+) supE44 thi-1 gyrA96 relA1 phoA

K12 RV308ai

Su- lacX74, gal::ISII(OP308) araBAD::T7 RNAP strA

Invitrogen
[7]

Tab. 2 Konštrukty na transformáciu E. coli, ich genotyp a zdroj
Konštrukt

Genotyp

Zdroj

pIDTSMART-A
MP : Prethrombin-2

pUCori, bla(ApR), gén pre pretrombín-2

IDT

pJK100-EK-LL37

pUCori, bla(ApR), parB+, expresná kazeta PT7-trx-LL37

[7]

Príprava produkčného kmeňa: Plazmidovú DNA sme izolovali metódou podľa
Birnboim & Doly, 1979 [8] a purifikovali pomocou High Purity Plasmid DNA MiniPreparation Kit (Ecoli s.r.o.). Na štiepenie DNA sme používali restrikčné endonukleázy NdeI
a EcoRI a na ligáciu plazmidu T4 DNA ligázu od spoločnosti New England Biolabs. DNA
fragmenty

sme

analyzovali

agarózovou

elektroforézou.

Plazmidovou

DNA

sme

transformovali hostiteľské bunky DH5α alebo RV308ai pomocou elektroporátora GenePulser
(BioRad) s nastavenými parametrami - kapacitou 25 µF, napätím 2,5 kV a odporom 200 Ω.
Na kultiváciu buniek sme používali Luria – Bertani médium, pH 7,2 s prídavkom selekčného
markera.
Expresia rekombinantého proteínu: Bunky RV308ai nesúce plazmid s génom pre
pretrombín-2 boli kultivované pri 37°C v 2 ml Terrrific Broth média, pH 7.2 obsahujúceho
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1% glukózu a ampicilín (100 µg/ml). Po 15 – 17 h sme inokulovali 0,5 ml bunkovej kultúry
do 50 ml TB média, pH 7.2 s 0,05 % glukózou. Expresia cieľového proteínu bola indukovaná
s L-arabinózou vo výslednej koncentrácii 0,05 – 0,0005 %. Rýchlosť rastu bakteriálnej
kultúry sme zaznamenávali spektrofotometrickým meraním optickej hustoty pri vlnovej dĺžke
600 nm (OD600) v pravidelných časových intervaloch. Úroveň expresie pretrombínu-2 sme
analyzovali

pomocou

SDS-PAGE

[9]

a kvantifikovali

softvérom

CP

ATLAS

(http://lazarsoftware.com).

Výsledky a diskusia
Dizajn konštruktu pJK100-PT2
Sekvencia génu pre pretrombín-2 (894 bp) bola optimalizovaná pre kompatabilitu
kodónov s hostiteľkým kmeňom E.coli K12 (high) a syntetizovaná spoločnosťou IDT.
Syntetický gén pre pretrombín-2 bol ohraničený na 5` konci štiepnym miestom pre NdeI
(CATATG), obsahujúcim iniciačný kodón ATG a na 3` konci stop kodónom TGA a štiepnym
miestom pre EcoRI (GAATTC). Štiepne miesta pre restrikčné endonukleázy boli navrhnuté
podľa expresného vektora pJK100-EK-LL37 (3055 bp) [7], pričom enzýmy NdeI a EcoRI
z neho vyštiepili génovú kazetu obsahujúcu peptid LL37 fúzovaný s tioredoxínom za vzniku
pJK100 (2569 bp) fragmentu. Komerčným plazmidom pIDTSmart (3015 bp) obsahujúcim
syntetický gén pre pretrombín-2 (PT-2) sme transformovali bunky E. coli DH5α. Cieľovú
sekvenciu PT2 sme vyštiepili dvojicou restriktáz NdeI a EcoRI a ligovali s defosforylovaným
fragmentom pJK100. Vzniknutý konštrukt pJK100-PT2 (3466 bp) s rezistenciou na ampicilín
(Obr. 1) sme izolovali z buniek DH5α a transformovali ním bunky E. coli K12 RV308ai,
určené na heterologickú expresiu.

Obr. 1 Fyzikálna mapa plazmidu pJK100-PT2 (3466 bp) nesúceho gén pre pretrombín-2.
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Optimalizácia expresie rekombinantného pretrombínu-2
Pretrombín-2 je na plazmide pJK100-PT2 pod kontrolou T7 promótora a expresia T7
polymerázy v kmeni RV308ai je regulovaná arabinózovým promótorom (PBAD). Kmeň E. coli
K12 RV308 je často využívaným expresným systémom pre nízku produkciu acetátov počas
kultivácie za aeróbnych podmienok [10], čo výrazne uľahčuje kultiváciu vo fermentore pri
vysokej hustote buniek. Expresný systém RV308ai [7] je charakteristický vysokou úrovňou
expresie proteínov pod kontrolou arabinózového promótora, nízkou hladinou bazálnej
expresie za absencie induktora a možnosťou jemnej regulácie hladiny expresie v závislosti na
koncentrácii induktora v médiu [11]. Expresný plazmid je počas kultivácie bez
antibiotikového selekčného tlaku stabilizovaný prítomnosťou parB lokusa (hok/sok).
Na kultiváciu buniek určených na heterologickú expresiu sme používali TB médium
na základe komparácie médií TB (Terrific Broth), SB (Super Broth), LB (Luria-Bertani)
a 2xYT (2x Yeast extract and Tryptone), pričom syntéza pretrombínu-2 bola signifikantne
najvyššia práve v prípade TB média. Expresiu rekombinantného proteínu sme indukovali
s rôznymi hodnotami koncentrácie arabinózy z intervalu 0,0005 – 0,05 % a expresnú fázu sme
sledovali po dobu 5 hodín (Obr. 2). Pri indukcii expresie s 0,05 % arabinózou bunky
produkovali po piatej hodine takmer 55 % pretrombínu-2 z celkového množstva celulárnych
proteínov. Pri použití desaťkrát nižšej koncentrácie arabinózy sme v rovnakom čase
zaznamenali podiel pretrombínu 45 %, pri stokrát nižšej 30 – 40 %, v závislosti od hustoty
buniek pri indukcii.

Obr. 2 SDS-PAGE profil proteínov buniek E. coli K12 RV308ai nesúcich konštrukt pJK100-PT2:
a) po indukcii expresie PT2 s 0,05% arabinózou, dráhy: 1. Ladder, 2. – 7. 0 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h po indukcii
b) po indukcii expresie PT2 s 0,005% arabinózou, dráhy: 1. Ladder, 2. – 7. 0 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h po indukcii
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Do kultivačného média sme pridávali glukózu vo výslednej koncentrácii 0,05 %, ktorá
zabezpečovala katabolickú represiu expresie T7 RNA polymerázy z PBAD promótora pred
pridaním induktora, arabinózy, a taktiež bola esenciálna pre iniciáciu exponenciálnej fázy
rastu buniek inokulovaných do média z nočnej kultúry. Prítomnosť istej koncentrácie glukózy
v médiu inhibovala expresiu pretrombínu-2 aj po indukcii s arabinózou a produkcia cieľového
proteínu bola pozorovaná až po spotrebovaní glukózy ako primárneho zdroja uhlíka. Preto
sme pre stanovenie korelácie koncentrácie induktora a hustoty buniek pri indukcii mohli
porovnávať iba štúdie, kde expresia proteínu nebola inhibovaná s glukózou a nastupovala už v
prvej hodine od indukcie. Výsledky experimentov ukazujú lineárnu závislosť koncentrácie
exprimovaného pretrombínu-2 od optickej hustoty buniek pri indukcii v rozmedzí od OD600
0,8 do OD600 1,75 pri rovnakej koncentrácii induktora (0,0005 %; Obr. 3). So zvyšujúcou sa
hustotou buniek pri indukcii nebola koncentrácia arabinózy postačujúca na dosiahnutie
pôvodnej hladiny expresie. Zo závislosti y = -0,806z + 4,4271 vyplýva, že na 50 percentnú
produkciu rekombinantného pretrombínu-2 v prípade indukcie expresie pri OD600 20 počas
kultivácie buniek vo fermentore je potrebné použiť koncentráciu arabinózy 0,025 %.

Obr. 3 Graf závislosti percentuálneho podielu rekombinantného pretrombínu-2 produkovaného bunkami E. coli
K12 RV308ai od času po indukcii expresie s 0,0005% arabinózou a bunkovej hustoty (OD600) v čase indukcie.
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Záver
V našej práci sa nám podarilo pripraviť konštrukt s cieľovým génom pre pretrombín-2,
transformovať ho do produkčného kmeňa E. coli K12 RV308ai, optimalizovať podmienky
expresie pretrombínu-2 a dosiahnuť vysokú hladinu expresie tohto proteínu. Zároveň sa
v rámci projektu snažíme o porovnateľnú nadprodukciu pretrombínu-2 aj pri vysokej hustote
buniek vo fermentore v objeme média 1,2 litra, následnú revitalizáciu rekombinantného
proteínu z inklúznych teliesok do natívnej konformácie a proteolytickú aktiváciu na αtrombín.
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Hodnotenie reparácie DNA ľudských buniek po ovplyvnení rastlinným
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Abstrakt
Reparácia poškodenia DNA je jedným z hlavných procesov zachovania integrity DNA. Poruchy
v reparáciách vedú k závažným defektom v bunke, zvrhnutiu bunky k malignite, prípadne k smrti bunky. V našej
práci sme sa zamerali na štúdium reparácií DNA v ľudských lymfoblastoidných (TK6) bunkách, ktoré boli
vystavené rôznym typom mutagénov. Zistili sme, že extrakt izolovaný z dvojklíčnolistovej rastliny Papaver
rhoeas (mak vlčí) stimuluje reparáciu oxidačného poškodenia. Naproti tomu rastlinný extrakt nevykazoval
žiadnu antialkylačnú aktivitu.

Kľúčové slová: reparácia DNA; rastlinný extrakt; in vitro repair assay; cellular repair assay;

Úvod a formulácia cieľa
Problematika civilizačných ochorení, nevynímajúc viaceré problémy súvisiace
s karcinogenézou, motivuje expertov k hľadaniu nových liečiv a nových stratégií liečby týchto
závažných ochorení. Cieľom nie je len syntetizovať nové chemické látky, ale aj hľadanie
prírodných medikamentov, ktoré človek už po stáročia prijíma v potrave.
Mak vlčí (čeľaď Papaveraceae) je jednoročná kozmopolitná bylina. Výťažok z kvetov sa
používal najmä pri liečbe dráždivého kašľu. Má mierne ukľudňujúce účinky (Soulimani et
al., 2001; Franklin-Tong, 2008). Hillebrand et al. (2004) dokázali výskyt rôznych typov
flavonoidov izolovaných z extraktu okvetných lístkov Papaver rhoeas a pomocou
chromatografie stanovili prítomnosť flavonoidov – kaempferol, quercetín, luteolín
a hypolaetín a glykozidov – izoquercitrín, astragalín a hyperozid. In vitro štúdie a štúdie na
zvieratách ukázali, že flavonoidy majú antioxidačný, protizápalový, protialergický, hepatoprotektívny, antivírusový a antikarcinogénny potenciál (Hirose et al., 2010), znižujú LDL
(Alothman et al., 2009), chránia pred neurodegeneratívnymi ochoreniami (Neto et al., 2008)
a srdcovocievnymi ochoreniami (Nijveldt et al., 2001). Flavonoidy, ako významné
antioxidanty inhibujú aktivitu enzýmov, zodpovedných za tvorbu O2● (Hanasaki et al., 1994),
priamo vychytávajú voľné radikály (Nijveldt et al., 2001) a majú chelatačný účinok (Shahidi
a Wanasundara, 2002; Babu a Liu, 2009). Našim cieľom bolo stanovenie biologickej aktivity
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rastlinného extraktu izolovaného z P. rhoeas a jeho účinky na ľudské bunky, ovplyvnené
viacerými mutagénmi. Zdravé bunky majú vyvinuté špeciálne mechanizmy, ktoré ich
ochraňujú a pomáhajú sa vyrovnať s poškodením DNA. Našim záujmom bolo zistiť, či
rastlinný extrakt stimuluje prípadne inhibuje reparačnú aktivitu ľudských buniek vystavených
viacerým typom mutagénov (Ro 19-8022, metylmetansulfonát, peroxid vodíka)

Materiál a metódy
Rastlinný extrakt sme získali od doc. F. Gregáňa z Katedry chémie, Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Kultivácia buniek: TK6 bunky sa pestujú v RPMI médiu s inaktívnym 10 % teľacím
fetálnym sérom (pred pridaním do média ohriatym na 50°C) a 1 % streptomycín/penicilín.
Ovplyvňovanie MMS: Bunky boli ovplyvnené 15 min. s 0,2 mM MMS pri 37°C (SigmaAldrich, CAS # M4016) zarobeným v PBS (fosfátový tlmivý roztok) + 1% DMSO.
Ovplyvňovanie H2O2: Bunky boli ovplyvnené 5 min. 200 µM H2O2 pri 4°C (Sigma-Aldrich,
CAS # R2241) zarobeným v PBS.
Ovplyvňovanie Ro 19-8022: Bunky boli ovplyvnené 2 µM Ro 19-8022 zarobenom v PBS
a ožiarené 5 min. na ľade s viditeľným svetlom 500 W volfrám-halogénovou žiarovkou (30
cm vzdialenou).
Cellular repair assay
Po ovplyvnení rôznymi typmi mutagénov boli bunky vrátené do rastového média s prídavkom
rastlinného extraktu (0,25 mg.ml-1) a v časových intervaloch odoberané a nanášané na sklíčka.
Následne boli bunky hodnotené pomocou Comet assay.
In vitro repair assay
TK6 bunky boli rozdelené na 2 skupiny, bez ovplyvnenia extraktom a s rastlinným extraktom
(0,25 mg.ml-1 24 hodín). Z oboch skupín boli pripravené bunkové lyzáty podľa protokolu
(Lorenzo et al., 2009).
TK6 bunky pred pokusom ovplyvníme rôznymi typmi mutagénov (Ro19-8066, MMS, H202).
Po ovplyvnení nanesieme na sklíčka a postupujeme podľa protokolu Comet assay.
Comet assay
Postup Comet assay bol podľa Lorenzo et al. (2009) s modifikáciou využitia reparačných
enzýmov. Po lýze buniek nasledovala inkubácia s enzýmami: 50 µl FPG (30 minút), AlkD (45
minút) alebo extraktu bunkových enzýmov (15, 30, 60 minút) po pridaní na každý gél a ich
inkubácia vo vlhkej komôrke. Nasledovalo odvíjanie a elektroforéza ako v protokole Lorenzo
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et al. (2009). Na farbenie gélov sme použili fluorescenčnú farbičku SybrGold a hodnotili
fluorescenčnou mikroskopiou (Leica DMI 6000 B). 50 komét z každého gélu bolo
analyzovaných pomocou CCD kamery a počítačového programu Comet assay IV (Perceptive
instruments Ltd. UK). 2 gély na sklíčko z každej koncentrácie boli vyhodnotené a stanovená
tail intensity, t.j. množstvo DNA v chvoste kométy vyjadrené v percentách. Boli spravené tri
nezávislé experimenty s dvoma paralelami.

Výsledky a diskusia
U ľudských lymfoblastoidných buniek sme hodnotili schopnosť reparácie DNA. Po
aplikácii viacerých mutagénov, ktoré spôsobujú rôzne typy poškodenia DNA, sme sledovali
schopnosť buniek vysporiadať sa s negatívnym vplyvom agensov.
Ro 19-8022 spoločne so svetlom modifikuje guanín na 8-oxoguanín. Po následnej aplikácii
FPG (formamidopyrimidín DNA glykozylázy) sa zvyšuje stupeň poškodenia DNA. FPG je
špecifický bakteriálny reparačný enzým, ktorý rozpoznáva oxidačné poškodenia, v prevažnej
miere 8-oxoguanín. TK6 bunky ovplyvnené 2 µM Ro spoločne s FPG enzýmom vykazovali
vysoký stupeň poškodenia (viac ako 50 % DNA bolo v chvoste komét). Po ovplyvnení sme
bunky rozdelili do 2 skupín, pričom jedna bola kultivovaná v RPMI rastovom médiu a druhá
v RPMI médiu s pridaním 0,25 mg.ml-1 rastlinného extraktu. V časovom intervale (15, 30, 60,
90, 120 min.) sa odoberali bunky. Bunky kultivované v médiu bez extraktu po 120 min,
vykazovali takmer 30 % DNA v chvoste. Naproti tomu u buniek, pestovaných v médiu
s pridaním rastlinného extraktu

bol po 120 min., zaznamenaný výrazný pokles DNA

poškodení (11 % DNA v chvoste) (Obr.1a).
H2O2 vyvoláva oxidačné poškodenia v bunke, predovšetkým jednoreťazcové zlomy DNA.
Toto poškodenie je z bunky ľahšie odstrániteľné v porovnaní s poškodením vyvolaným Ro
mutagénom. (Obr.1b). Už po 15 min. je signifikantný pokles DNA v chvoste komét, z čoho
vyplýva, že takmer celá DNA je koncentrovaná v hlave a predstavuje teda nepoškodenú DNA.
Pri porovnaní buniek, reparujúcich sa v médiu bez pridania rastlinného extraktu alebo v médiu
s extraktom neboli zaznamenané signifikantné rozdiely.
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Obr. 1a Cellular repair assay TK6 buniek s Ro. 1b Cellular repair assay TK6 buniek s H2O2
Obr. 1a.: 2µM Ro spôsobil oxidačné poškodenie TK6 buniek v kombinácii s FPG enzýmom bolo možné
vyhodnotiť mieru poškodenia DNA.
Obr. 1b.: Oxidačné poškodenie buniek bolo indukované 200 µM H2O2. Bunky boli z rastového média odoberané
v časových intervaloch (15, 30, 60, 90, 120 min.) a bolo stanovené poškodenie DNA a kinetika reparácie
poškodenia. Každý experiment bol realizovaný trikrát v dvoch paralelách.

MMS je mutagén spôsobujúci alkylačné poškodenie DNA, tým že prenáša metyl skupinu na
nukleotidy, prevažne N7-deoxyguanín and N3-deoxyadenín. Následná aplikácia AlkD
(bakteriálny reparačný enzým) zabezpečí rozpoznanie alkalicky modifikovaných nukleotidov
a ich vyštiepenie, čím sa vytvorí jednoreťazcový zlom v DNA. TK6 bunky ovplyvnené 0,2
mM MMS spoločne AlkD enzýmom vykazovali vysoký stupeň poškodenia (viac ako 50 %
DNA bolo v chvoste komét). Po následnom rozdelení a kultivácií buniek v médiu s a bez
rastlinného extraktu sme nezaznamenali signifikantné rozdiely a zmeny v kinetike reparácie
DNA (Obr. 2).

Obr. 2 Cellular repair assay TK6 buniek. 0,2 mM MMS indukoval alkylačné poškodenie TK6 buniek. Následná
aplikácia AlkD enzýmu umožnila vyhodnotiť mieru poškodenia DNA. Každý experiment bol realizovaný trikrát
v dvoch paralelách.

In vitro repair assay je metóda na odhalenie aktivity reparačných enzýmov opravovať
poškodenie DNA. V prvom kroku sme si pripravili extrakty bunkových enzýmov, pričom
jedna skupina buniek bola ovplyvnená rastlinným extraktom, druhá skupina bola bez extraktu.
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Sledovali sme, či enzýmy buniek ovplyvnené rastlinným extraktom budú aktívnejšie
opravovať poškodenia, prípadne sa ich aktivita bude inhibovať alebo extrakt nebude mať
účinok na reparáciu buniek.
Zistili sme, že bunky ovplyvnené rastlinným extraktom, z ktorých bol následne pripravený
bunkový lyzát a tieto enzýmy sa aplikovali na bunky ovplyvnené Ro 19-8022 opravovali toto
poškodenie rýchlejšie v porovnaní s enzýmami vyizolovanými z buniek, ktoré neboli
predovplyvnené rastlinným extraktom (obr.3). V prípade MMS sme nezaznamenali
sigfnifikantné zmeny v kinetike reparácie DNA (Obr.4.). Získané výsledky potvrdili poznatok,
že extrakt z P. rhoeas vykazuje výrazne antioxidačné vlastnosti a modifikuje reparáciu
takéhoto typu poškodenia, ale zároveň nemá žiaden vplyv na opravu DNA po použití
alkylačnej látky.

Obr.3 In vitro repair assay u TK6 buniek ovplyvnených Ro 19-8022. Na TK6 bunky bol ovplyvnení Ro
aplikovaný bunkový lyzát s enzýmami. Bunky predovplyvnené rastlinným extraktom vykazovali vyššiu
schopnosť reparácie oxidačného poškodenia DNA. Každý experiment bol urobený trikrát v dvoch paralelách.

Obr. 4 In vitro repair assay u TK6 buniek ovplyvnených MMS. Na TK6 bunky bol po ovplyvnení MMS
aplikovaný bunkový lyzát s enzýmami. Každý experiment bol urobený trikrát v dvoch paralelách.

Záver
Našim cieľom bolo zistenie vplyvu rastlinného extraktu izolovaného z P. rhoeas na
reparáciu poškodenia DNA. Ako mutagény sme zvolili RO 19-8022 a H2O2 vyvolávajúce
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oxidačné poškodenia DNA a MMS indukujúci alkylačné poškodenie DNA. Zistili sme, že
rastlinný extrakt výrazne urýchľuje reparáciu DNA poškodení vyvolaných Ro 19-8022.
Poškodenie indukované peroxidom vodíka sa rýchlo reparuje. Už po 15 min. bola úroveň
poškodenia DNA len okolo 12 %. Avšak rastlinný extrakt nevykazoval žiadnu antialkylačnú
aktivitu. In vitro repair assay odhalila, že enzýmy z buniek ovplyvnených rastlinným
extraktom boli aktívnejšie a kinetika reparácie buniek bola signifikantne vyššia v porovnaní
s bunkami neovplyvnenými rastlinným extraktom po pôsobení mutagénu Ro 19-8022. Po
použití MMS nebola zaznamenaná zmena v oprave poškodenia DNA. Rastlinný extrakt
izolovaný z P. rhoeas vykazoval výraznú antioxidačnú aktivitu, ale nemal antialkylačný
účinok.
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Vplyv zvýšenej hladiny maternálneho testosterónu na sociálne správanie
potomstva potkana laboratórneho v teste párovej interakcie.
Noémi Hegedüsová, Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovensko; noemikah@azet.sk
Abstrakt
Výkyvy environmentálnych faktorov vyvolávajú zmeny na rôznych úrovniach, vplyvom ktorých
dochádza v tele matky k hormonálnym zmenám, ktoré počas gravidity vplývajú na vývin plodu. Cieľom našej
práce bolo zistiť vplyv fyziologicky zvýšenej hladiny maternálneho testosterónu (aplikácia 2,5 mg
testosterónizobutyrátu na 14. deň gravidity) na sociálne správanie potomstva potkana laboratórneho (Rattus
norvegicus). Za využitia testu párovej interakcie sme metódou focal sampling pozorovali správanie kontrolných
(K) a testosterónových (T) jedincov a svoju pozornosť sme upriamili na: čas strávený očuchávaním partnera, čas
strávený celkovou sociálnou interakciou, frekvenciu výskytu očuchávania steny a podlahy, očuchávanie genitálií
partnera, samočistenie a vetrenie. Zistili sme, že prenatálne zvýšená hladina testosterónu viedla u T samcov
k signifikantnému nárastu času stráveného sociálnou interakciou, zatiaľ čo u T samíc naopak. Naše výsledky
naznačujú, že zvýšenie hladiny maternálneho testosterónu môže ovplyvniť formovanie niektorých
behaviorálnych prejavov zapojených do sociálneho správania.

Kľúčové slová: testosterón; sociálne správanie; test párovej interakcie; potkan laboratórny.

Úvod a formulácia cieľa
Environmentálne faktory vyvolávajú v tele cicavčej matky hormonálne zmeny, ktoré
môžu významnou mierou ovplyvniť intrauterínny vývin potomstva. Prenatálne zvýšenie
hladiny testosterónu ovplyvňuje nielen sexuálnu diferenciáciu plodu, ale aj vývin nervovej
sústavy a mnohých aspektov správania [1, 2, 3, 4, 5] vrátane sociálneho [6, 7, 8].
Potkan laboratórny (Rattus norvegicus) patrí medzi sociálne živočíchy. Začína svoj
život ako súčasť sociálneho systému, ktorý sa vyznačuje silnou fyziologickou väzbou na
matku, ale aj na samotné hniezdo a súrodencov [9]. V priebehu ontogenézy však prestávajú
byť sociálne interakcie medzi jedincami súčasťou homeostatických mechanizmov a z
hľadiska

vývinu

sociálneho

správania

prichádza

k

prechodu

od

biosociálneho

k psychosociálnemu [9, 10]. Formovaniu sociálnych vzťahov napomáha hravé správanie,
ktoré sa u mláďat objavuje na 18. deň a spočiatku má charakter pritláčania [11,12,13]. Neskôr
sa rozvinie do komplexnejších foriem, pričom svoj vrchol dosiahne na 32. - 40. deň [11].
Podľa Alberts [14] sa mláďatá v tomto období už navzájom čistia, preliezajú a súťažia. Spolu
s hrou sa tiež objavuje agresívne správanie [15,16,17], ktoré sa od hravého líši cieľovým
miestom ataku protivníka [18,19].
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Vychádzajúc z vyššie uvedených informácii bolo cieľom našej práce zistiť, do akej
miery dokáže u potkana zvýšená hladina maternálneho testosterónu ovplyvniť charakter
sociálneho správania potomstva.

Materiál a metódy
Zvieratá
V pokuse sme použili laboratórne potkany kmeňa Wistar z chovnej stanice Dobrá
Voda Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Zvieratá boli umiestnené a
odchovávané v akreditovanom zverinci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie PRIF UK
v Bratislave v plastových klietkach s rozmermi 57x37x19 cm s hoblinovou podstielkou, v
počte 3-4 jedince/klietka. Samice s mláďatami boli odchovávané v rovnakých klietkach,
každá osobitne so svojim vrhom. Potkanom bol zabezpečený regulovaný svetelný režim
(svetlo : tma 12 : 12; svetlá fáza so začiatkom o 7:00 hod.), teplota (21±2°C), ako aj vlhkosť
(55±5°C). Potravu (kŕmna zmes KKZ/P-M, Dobrá Voda) ako aj vodu mali potkany k
dispozícií ad libitum.
Rodičovskú generáciu tvorilo 8 samíc a 2 samce (priemerná hmotnosť 172 g). Po
povinnej karanténe sme na 14. deň od dovezenia otestovali úroveň ich emocionality testom
otvoreného poľa. Následne sme rodičovské zvieratá rozdelili z hľadiska excitability do
vyvážených skupín - kontrolnej (K: n=4) a testosterónovej (T: n=4). Samice boli pripárované
v pomere 2-3 ♀ : 1 ♂. Ich ovulačný cyklus, ako aj gravidita boli stanovené za využitia metódy
Gleich a Frohberg [20] modifikovanej podľa Marcondes a kol. [21]. Za 0. deň gravidity sme
považovali prítomnosť spermií vo vaginálnych výteroch. Na 14. deň gravidity sme T
samiciam intramuskulárne aplikovali 2,5 mg testosterónizobutyrátu (testosteroni isobutyras,
TIB) v 0,1 ml mikrokryštalickej suspenzie prípravku Agovirin Depot (Biotika a.s., Slovenská
Ľupča, Slovensko)/zviera. K samiciam sme na 14. deň gravidity intramuskulárne aplikovali
0,1 ml sezamového oleja/zviera. Po pôrode sme každej samici ponechali 8 potomkov (4♂ : 4
♀). Mláďatá boli s matkou až do odstavu (21. deň). Po ňom boli rozdelené na základe
pohlavia a príslušnosti k vrhu a boli umiestnené (po štyroch) do samostatných klietok.
Na výskum sociálneho správania sme použili u K aj T skupiny z každého vrhu po
jednom zvierati každého pohlavia (K ♂: n=4, ♀: n=4; T ♂: n=4, ♀: n=4). Uvedené jedince
sme potom vo veku 80 dní podrobili testu párovej interakcie [22,23,24] určenému na výskum
sociálneho správania. V čase od 14:00 do 15:00 hod. sa dva nepríbuzné jedince rovnakého
pohlavia (K alebo T) umiestnili do dvoch protiľahlých rohov testovacej komory s rozmermi
72x34x39 cm. Vzájomné správanie zvierat v testovacej komore sme zaznamenávali po dobu 5
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minút videokamerou SONY DCR – DVD 92 E. Následne sme za využitia metódy focal
sampling [25] videozáznam analyzovali a do vopred pripravených tabuliek zaznamenali
výskyt vybraných foriem správania (tab. 1).

Tab. 1 Sledované formy správania v teste sociálnej interakcie (upravené podľa 22,23, 26).
sociálne
aktivity

nesociálne
aktivity

očuchávanie tela partnera (frekvencia)
očuchávanie genitálií partnera (frekvencia)
čas strávený sociálnou interakciou (s)
očuchávanie steny a podlahy (s)
explorácia
vetrenie (frekvencia)
emocionalita

samočistenie (frekvencia)

Všetky pokusy sa uskutočnili v súlade s etickými normami a boli schválené etickou komisiou
PRIF UK v Bratislave.

Štatistické vyhodnotenie výsledkov
Získané výsledky sme vyhodnocovali pomocou t – testu programu Sigmaplot.

Výsledky a diskusia
Na základe našich pozorovaní sme zistili, že prenatálne vystavenie zvýšenej hladine
testosterónu viedlo u T potomstva oboch pohlaví ku zmenám v čase strávenom sociálnou
interakciou. T samce (obr. 1-A) trávili v porovnaní s K samcami sociálnou interakciou
štatisticky preukazne viac času (p˂0,01). Naopak, T samice (obr. 1-B) trávili v porovnaní s
K samicami sociálnou interakciou štatisticky preukazne menej času (p˂0,001).
Naše výsledky týkajúce sa nárastu času venovanému sociálnej interakcii u T samcov
korešpondujú so zisteniami Talarovičovej [8]. Autorka vo svojom výskume podobného
charakteru v teste priblíženia sa k neznámemu sociálnemu partnerovi zistila u T skupiny
zvierat (ale bez ohľadu na pohlavie) taktiež signifikantný nárast času venovanému priamej
interakcii s neznámym zvieraťom. Podľa citovanej autorky môže byť táto zmena v repertoári
správania spôsobená zníženou rozpoznávacou schopnosťou takto ovplyvnených zvierat.
Skutočnosť, že u T samíc sme získali výsledky opačného charakteru nasvedčuje, že efekt
testosterónu

na

uvedenú

formu

správania

je

pravdepodobne

sex

dependentný.
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Obr. 1 Správanie K (n=4) a T (n=4) samcov (A, C) a K (n=4) a T (n=4) samíc (B, D) v teste párovej interakcie.
Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M. Hviezdička vyjadruje signifikantnosť rozdielov (**P<0,01;
***P<0,001) .

Ostatné behaviorálne ukazovatele (obr. 1 - B, C) existenciu štatisticky významných
rozdielov medzi K a T skupinou nepreukázali. Blízko preukaznosti (p=0,053) sa však
pohybovali rozdiely medi K a T samcami v aktivite "očuchávanie steny a podlahy", kde prišlo
účinkom prenatálneho vystavenia zvýšenej hladine testosterónu k poklesu času, ktorý ňou
zvieratá trávili.
Z prác podobného charakteru [6, 7] vyplýva, že účinky prenatálneho testosterónu sú
závislé aj od veku testovaných zvierat. Kým v práci realizovanej Blažekovou [7] na dospelých
zvieratách sa medzi K a T zvieratami žiadne rozdiely neobjavili, u Talarovičovej a Krškovej
[6], ktoré testovali zvieratá po odstave sa K a T zvieratá navzájom líšili vo viacerých
parametroch sociálneho správania. Problémom pri porovnávaní výsledkov sociálneho
správania predovšetkým v teste párovej interakcie však podľa nás ostáva určitá metodická
nejednotnosť, ktorú je v budúcnosti potrebné odstrániť.

Záver
Vystavenie zvýšenej hladine maternálneho testosterónu môže u potomstva spôsobovať
zmeny vo vybraných parametroch sociálneho správania, pričom charakter týchto zmien môže
byť sex dependentný.
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Abstract
The incidence of bacterial infections in humans along with the growing problem of antimicrobial
resistance has become a major public health concern worldwide. Therefore it is necessary to constantly search for
new therapeutic agents and this probably leads to nowadays emerging field of enzybiotics. The term enzybiotic is
a hybrid word from "enzyme" and "antibiotic" and it refers especially to the antibacterial potential of
bacteriophage lytic enzymes endowed with the capacity to degrade bacterial cell wall. Recently, it was suggested
that concept of enzybiotics should be extended and include all enzymes, regardless of their origin, that are able to
act on microbial cells to cause their death. Databases and bioinformatic tools that contain genomic, proteomic
and functional information have become indispensable for antimicrobial drug research. We have developed
a database of bacteriophage enzybiotics and a program module for prediction of potential enzybiotics.

Key words: antimicrobial resistance; enzybiotics; bacteriophage lytic enzymes; database

Introduction and formulation of the aim
The discovery and development of antibiotics have revolutionised medicine in the 20th
century. However their continuous, and sometime abusive, use rendered them less and less
effective as therapeutic agents. Nowadays, diseases caused by bacteria or fungi are more
frequent in medical practice than only few years ago, and this represents huge cost in terms of
lives and hospital expenses [1]. As the world now faces a serious challenge in dealing with
a host of microbial threats that were once thought to be defeated rather easily by antibiotics,
there is an urgent need for new types of antimicrobial therapies [2] and this probably leads us
to today's concept of enzybiotics [3].
The term "enzybiotic" has been coined [4] to designate bacteriophage lytic enzymes
endowed with the capacity to degrade bacterial cell wall, that could be used as antibacterial
agents. The concept of enzybiotics was subsequently shown to be wider then first though, and
nowadays it should refer to all the enzymes displaying antibacterial and even antifungal
activity regardless of their origin [3]. In the literature other names that are used with respect to
enzybiotics are lytic enzymes or peptidoglycan hydrolases, as bacterial cell wall peptidoglycan
is their major target. Enzymatic cleavage of peptidoglycan resulting in lysis of bacterial cell
thus represent the major mode of action. Peptidoglycan hydrolases consist of different

262

BIOLÓGIA

enzymes that can be obtained from different sources. Major groups of enzybiotics including
lysins (from phages); autolysins and bacteriocins (produced by bacteria); and lysozymes (from
different organisms). Although the extended concept of enzybiotics includes all enzymes that
are able to cause microbial cell death (including antifungal enzymes, antimicrobial peptides,
enzymes that block peptidoglycan layer synthesis) phage lysins as the ultimate enzybiotics
held and still hold the special position amongst them.
Endolysins or lysins are enzymes encoded by double-stranded DNA bacteriophages,
actively produced toward the end of the phage lytic cycle to break down the bacterial cell wall
for progeny release. They target the integrity of the cell wall and are designed to attack major
bonds in the peptidoglycan [5]. Depending of their enzymatic properties, lysins fall into five
major classes: N-acetylmuramoyl-L-alanine amidases; endopeptidases; N-acetylmuramidases
(lysozymes); endo-B-N-acetylglucosaminidases; and lytic transglycosylases [6].
Databases and bioinformatic tools containing genomic, proteomic and functional
information have become essential in antimicrobial drug research. All known information
about representative enzybiotics related to their potential use in biotechnology, food science
and medicine are dispersed among scientific papers and biological databases. Collection of
relevant information about enzybiotics could help scientists to develop more accurate, novel
class of therapeutic agents to control microbial pathogens. Therefore, the aims of our work
were: (i) to collect available information about representative enzybiotics (i.e. to provide the
scientific review of biological and biochemical properties and summary of relevant research
studies and practical applications of selected enzybiotics); (ii) to design, develop and
implement the database system; (iii) to create the program module for prediction of potential
enzybiotics.

Materials and methods
Database development
Database is built upon the MySQL database (v4.0) [7]. The graphical web user interface is
developed in PHP programming language (v4.3) [8] according to XHTML standard (1.0
Transitional) [9]. The back-end database server is running on Linux Slackware (v9.1).
Program module development
Program module is based on HMMER (v3.0) sequence homology search software [10],
which implements probabilistic models called profile hidden Markov models (profile HMMs).
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The database of HMMs is compiled of 12 profiles of protein families with cell wall lytic
activity (Pfam IDs: PF01183, PF01510, PF01520, PF05382, PF01551, PF01832, PF02557,
PF05257, PF01464, PF00959, PF03245, PF01476). The database is compressed and indexed
with hmmpress program. To search sequences against profile database, module is used with
default parameters. Program module is written in scripting language PHP (v4.3.11) [8].
Communication with the database server is facilitated using SQL statement. User’s interface
is created according to XHTML standard (1.0 Transitional) [9].

Results and Discussion
Database system
We created relational database of bacteriophage enzybiotics that collects data about
representative enzybiotics mainly from bacteriophages, and also from other sources including
bacteria. To date the database contains completely processed data about 20 enzybiotics and 66
corresponding research studies.
Database maintains information about enzybiotics biological and biochemical
properties, and about relevant research studies and practical applications. Except this data,
database keeps information about source and target organisms themselves including the
aspects of their taxonomy. The data managed in the database were acquired from two main
sources. The first is database resources, mainly primary and secondary biological databases.
The second is represented by bibliographic resources focused on identification and
characterization of enzybiotics and their potential use as therapeutics.
The graphical user interface is divided into two main parts named: Enzybiotics
Description and Relevant Studies. Each entry in Enzybiotics Description contains (if the
information is available) the enzybiotic's name and EC number; its recommended, systematic
and alternative name; UniProt ID; the enzybiotic's mode of action and reaction catalyzed; the
name and taxonomy ID of source and target organism. Moreover, each entry includes the list
of infectious diseases caused by target organism with medical reference to related articles on
eMedicine (an online Clinical Knowledge Base) website, and the current state of research and
applications of the particular enzybiotic.
Enzybiotics often contain different protein domain(s), but exert the same enzymatic
activity. To address this, we have proposed the classification based upon enzybiotic's protein
domain(s) that correspond to specific enzymatic activity. Therefore, each entry in Enzybiotics
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description also includes enzybiotic's classification into one of the five enzybiotics families.
Basic description of proposed enzybiotics families is summarized in Table 1.

Tab.1 Basic characterization of created enzybiotics families
Enzybiotics Family

Description

Lysozyme

Enzymes
display
lysozyme
activity;
hydrolyse the (1,4)-β-linkages between Nacetylmuramic acid and N-acetyl-Dglucosamine residues in a peptidoglycan and
between N-acetyl-D-glucosamine residues in
chitodextrins.

Pfam Family
Glyco_hydro_25

CHAP*

Amidase_2

NAM amidase

Enzymes display N-acetylmuramoyl-Lalanine amidase activity; hydrolyse the link
between N-acetylmuramoyl residues and Lamino acid residues in certain bacterial cellwall glycopeptides.

Amidase_3

Enzybiotic(s)
Cpl-1,
PlyGBS,
Phage B30
lysin
PlyGBS,
Phage B30
lysin
MV-L, PlyG,
PlyL, PlyTW,
LytA, LysH5
Ply3626,
CDC27L

Amidase_5

Pal, PlyV12

CHAP*

MV-L,
PlyTW,
LysH5, PlyC

Enzymes contains CHAP (cysteine, hisdependentamidohydrolases/peptidases)
domain that correspond to the amidase
activity. This domain has been proposed to
hydrolyse γ-glutamyl contaning substrates
CHAP
Other amidase
Ply187
and is associated with several families of Glucosaminidase
amidase domains. Staphylococcal phage cell
wall hydrolase Ply187 at the C-terminal
portion also contains domain that
corresponds to glucosaminidase activity.
Enzymes display metallopeptidase activity;
hydrolyse of peptide bonds by a mechanism
in which water acts as a nucleophile, one or
Ply118,
Metallopeptidase
VanY
two metal ions hold the water molecule in
Ply500
place, and charged amino acid side chains
are ligands for the metal ions.
Enzymes display metalloendopeptidase
activity; hydrolyse the internal, α-peptide
bonds in a polypeptide chain by a
mechanism in which water acts as a
Lysostaphin,
Metalloendopeptidase
Peptidase_M23
nucleophile, one or two metal ions hold the
ZooA
water molecule in place, and charged amino
acid side chains are ligands for the metal
ions.
CHAP* - in this case this domain is not responsible for the main enzymatic activity of the enzybiotic

In the part Relevant Studies are stored data about enzybiotics research studies. Each
entry contains used antimicrobial agent (in some studies combination with other antimicrobial
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agent is used, most often the antibiotics); type of study (in vitro, in vivo); model (experimental
model used in a particular study); route of administration (e.g. intravenous); relevant results
(summary of achieved results); adverse effects and other issues (including toxicity,
immunogenicity, emergence of resistance, health effects and other issues considering impacts
on enzyme activity) and PubMed reference to related research papers. The basic structure of
the database output is shown in Figure 1.
Enzybiotic
Enzybiotics Description

Relevant Studies

Name

Enzybiotics Family

Antimicrobial Agent

Recommended Name

Mode of Action

Study Type

EC Number

Reaction Catalysed

Model

Systematic Name

Source Organism

Administration

Alternative Name

Target Organism

Relevant Results

UniProt ID

Disease
State

Adverse Effects and Other Issues

Pfam Family

References

Fig. 1 Schema of basic structure of the database

Program module for prediction of prokaryotic enzybiotics
We created a program module designated for prediction of potential enzybiotics. This
program scans protein sequence(s) for matches with HMM profiles of protein families with
cell wall lytic activity. Input query may be EMBL/UniProt ID or in EMBL/UniProt/FASTA
format. Search results are presented in tabular form (Fig.2). Each hit is assigned to Pfam
family as well as to newly defined enzybiotics family. Relevance of each hit is determined by
its score and e-value.

#

Query

Pfam Family

Score

E-value

enzybiotics
Family

1

Q5MY96_9CAUD

Glyco_hydro_25

159.8

4.7e-50

Lysozyme
Lysozyme

2

Q5MY96_9CAUD

CHAP

72.0

2.6e-23

NAM amidase
Other amidase

Enzybiotic(s)
Cpl-1, PlyGBS
Phage B30 lysin
PlyGBS,
Phage B30 lysin
MV-L, PlyTW
LysH5, PlyC
Ply187

Fig. 2 Sample output from program module for prediction of potential enzybiotics
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Conclusions
The enzybiotics represent an interesting approach in the fight against multiresistant
bacterial strains and fungi. Based upon the recent studies there are solid reasons to believe that
this novel approach will be successful, at least in limited settings. However enzybiotics, just
like phage therapy, are not meant as a substitute, but rather as an addition to the widely used
antibiotics. For the progress in antimicrobial therapy and development of novel therapeutics
that may be available in foreseeable future it is indispensable for bioinformatics and wet-lab
biology to cooperate.
We have developed database of bacteriophage enzybiotics that collects data about
representative enzybiotics, their biological and biochemical properties and the relevant
research studies and practical applications. Integrative part of this database is also a program
module for prediction of potential enzybiotics upon their enzymatic activity.
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Reprodukčné parametre býčka čiernoústeho Neogobius melanostomus
(Pallas, 1814) z povodia Dunaja vyhodnotené v epigenetickom kontexte
Kristína Hôrková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská dolina, 842 15,
Bratislava, Slovenská republika, horkova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Býčko čiernoústy je invázny druh dobre sa prispôsobujúci novým podmienkam prostredia. Cieľom
práce bolo testovať hypotézu, že etablované invázne populácie býčka, ktoré sa vyznačujú posunom k menej
špecializovanej ontogenetickej trajektórii sa po určitom čase vrátia späť k špecializovanejšej trajektórii natívnych
populácií. Test bol vykonaný analýzou reprodukčných parametrov jedincov z Čunovskej zdrže a Karloveského
ramena. Najmenšia veľkosť zrelej samice bola 45 mm, čo je menej ako v pôvodných populáciách. Počas
neresového obdobia sa v ovariách vytvorili 2 až 3 veľkostné skupiny oocytov, ktoré predstavovali jednotlivé
neresové dávky. Celková absolútna plodnosť, 548 až 7501 oocytov, bola vyššia ako v pôvodných populáciách.
Reálna absolútna plodnosť bola 307 až 2508 oocytov. Najväčšie zrelé oocyty (2,56 mm) boli menšie alebo
rovnaké ako oocyty v natívnych populáciách. Výrazné posuny na trajektóriach by sa mali prejaviť až po 5
generáciách od etablovania populácie. Podľa výsledkov sa v Dunaji pravdepodobne vyskytovali býčky 3. a 4.
generácie a tak hypotéza zatiaľ nebola potvrdená.

Kľúčové slová: reprodukčné parametre; alternatívne ontogenézy; asynchrónne dozrievanie oocytov

Úvod a formulácia cieľa
Býčko čiernoústy je od roku 2003 nepôvodným druhom slovenskej ichytofauny, ktorý
sa k nám dostal z ponto-kaspickej oblasti [1]. Za posledné desaťročia sa rozšíril z pôvodných
oblastí výskytu do riek a morí, v ktorých sa nikdy predtým nevyskytoval. Jeho expanzívne
šírenie pokračovalo aj na územie Severnej Ameriky [2]. Zdá sa, že kľúčovým faktorom jeho
úspešného kolonizovania nových prostredí sú posuny na altriciálno - prekociálnych
trajektóriách [3]. Takéto posuny je možné vyhodnotiť analýzou reprodukčných parametrov v
rámci epigenetického kontextu. Cieľom tejto práce je otestovanie hypotézy, že etablované
invázne populácie býčka čiernoústeho, ktoré sa vyznačujú posunom k menej špecializovanej,
altriciálnej ontogenetickej trajektórii sa po určitom čase vrátia späť k špecializovanejšej
(prekociálnej) trajektórii a stratégii, ktorá je vlastná natívnym populáciám. Na overenie
hypotézy bolo potrebné analyzovať reprodukčné parametre inváznej populácie býčka
z Dunaja a všetky získané výsledky vyhodnotiť v epigenetickom kontexte. Poznatky boli tiež
porovnané s dostupnými literárnymi údajmi o pôvodných a nepôvodných populáciách.
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Materiál a metódy
Jedince (n= 276 samíc) boli lovené v Karloveskom ramene a Čunovskej zdrži udicami
a elektrickým agregátom. Materiál bol fixovaný 4% formaldehydom. Dĺžka tela bola zmeraná
posuvným meradlom, následne bola zistená hmotnosť tela pred a po pitve a hmotnosť gonád
použitím váh RADWAG WPS 360/C/2. Gonadosomatický index (GSI) bol definovaný na
základe vzorca [4]. Dĺžka tela pri prvom dozrievaní bola stanovená ako percento pohlavne
zrelých samíc vo veľkostných triedach s intervalom 10 mm SL, s použitím DeMasterovho
vzorca [5] a jeho neskorších úprav [6], [7]:
w

α = ∑ ( x)[f ( x) − f ( x − 1)]

[ I.]

x =0

kde α = priemerná dĺžka tela pri prvom dozrievaní, x = dĺžka tela v mm, f (x) = podiel
pohlavne zrelých samíc pri dĺžke tela x, w = maximálna dĺžka tela v danej vzorke. Veľkosť
a veľkostné kategórie oocytov boli analyzované pomocou 50 náhodne vybraných
a zmeraných oocytov. Celoročný ovariálny cyklus bolo možné vyhodnotiť na zákade
veľkostnej distribúcie oocytov a hodnôt GSI počas jednotlivých zberov. Plodnosť samíc bola
vypočítaná gravimetrickou metódou [4]. Celková absolútna plodnosť (CAP) bola stanovená
ako celkový počet oocytov prítomných v ováriách samíc v predneresovom a poneresovom
období. Reálna absolútna plodnosť (RAP), t.j reálny počet oocytov vyneresených počas
neresovej sezóny, bola definovaná ako počet oocytov väčších ako 0,49 mm prítomných
v ováriách samíc počas predneresového a neresového obdobia pri predpokladaných dvoch
a troch dávkach za sezónu. Do výpočtu absolútnej a ani relatívnej plodnosti neboli zahrnuté
samice zo septembra 2008 a 2009, pretože u nich bolo ťažké stanoviť presný počet oocytov.
Eliminácia septembrových vzoriek z výpočtu CAP bola uskutočnená aj na základe toho, že v
septembri mali samice iba minimálne rozpätia GSI.

Výsledky a diskusia
Dĺžka tela samíc sa pohybovala od 25 do 105 mm, celková hmotnosť tela bola
v rozpätí od 0,36 do 35,40 g, hmotnosť tela bez vnútorností bola 0,30 – 29,43 g a hmotnosť
ovarií sa pohybovala od 0,003 do 3,223 g. Prvé pohlavne zrelé samice sa nachádzali vo
veľkostnej triede 40 – 49 mm, kde bola zistená najmenšia veľkosť, a to 45 mm, čo
korešponduje s vekom 1,5 roka [8]. U natívnych populácií dospievajú samice v druhom alebo
treťom roku života [9] pri veľkostiach tela od 55 mm [10]. V nepôvodných oblastiach výskytu
dospieva teda býčko skôr a pri menšej veľkosti tela ako bolo zaznamenané u natívnych
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pontokaspických populácií. Jeho skoršie dospievanie pri malých veľkostiach tela je
považované za altriciálny znak (menej špecializovaný), ktorý je charakteristický pre invázne
populácie [11].
Nárast hodnôt GSI v predneresovom období bol spôsobený postupným dozrievaním
ovárií (GSI max. 6,21; hmotnosť ovárií 0,170 – 0,557 g; priemer 0,332 g). Obdobie neresu sa
začalo začiatkom apríla a trvalo približne do polovice júna (2.apríla – 18.júna). Počas
neresového obdobia (hmotnosť ovárií 0,014 – 3,223 g) mali hodnoty GSI veľký rozsah, čo
bolo podmienené výskytom nevyneresených (vysoké GSI, max. 17,33) a vyneresených samíc
(nízke GSI, min. 0,19; Obr. 1).

Obr. 1 Priebeh zmien GSI v priebehu reprodukčného cyklu počas rokov 2008 a 2009. (Neresové obdobie je
vymedzené prerušovanými čiarami. Čísla nad kosoštvorcami udávajú počet skúmaných jedincov).

V predneresovom a neresovom období sa v ováriách býčkov nachádzalo niekoľko skupín
oocytov v rôznych štádiách zrelosti. Dve skupiny oocytov boli zreteľne odlíšiteľné u 42,9 %
samíc (I. 0,05 – 0,67 mm; II. 0,44 – 1,58 mm). U 44,1 % samíc sa vytvorili tri veľkostné
skupiny oocytov (I. 0,04 – 0,48 mm; II. 0,36 – 1,13 mm; III. 1,00 – 2,56 mm). Kedže boli
u býčka v rieke Detroit [12] a v Dunaji [11] zistené najmenej tri neresové dávky je vysoko
pravdepodobné, že zistené dve-tri veľkostné skupiny oocytov predstavovali aj reálne neresové
dávky. V poneresovom období už boli všetky samice úplne vyneresené a mali nízke hodnoty
GSI (max. 2,77). Postupné zväčšovanie hodnôt GSI počas predneresového a na začiatku
neresového obdobia a následne ich znižovanie na konci neresoveho obdobia spolu s
vytvorenými dvomi až tromi veľkostnými skupinami oocytov poukazujú na skutočnosť, že
býčko je druh s asynchrónnym dozrievaním oocytov a dávkovitým neresom.
Najväčšia zistená veľkosť zrelého oocytu u skúmaných samíc z Dunaja bola 2,56 mm.
V slovenskom úseku Dunaja boli pozorované iba menšie oocyty s priemerom do 2,3 mm [11].
Približne rovnaká veľkosť oocytov a to 2,5 mm bola zaznamenaná v Azovskom a Čiernom
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mori [13], [14]. V niektorých pôvodných oblastiach výskytu sa však môžu u býčka
vyskytovať oocyty veľké až 3,4–3,8 mm [15], čo je charakteristickým špecializovaným resp.
prekociálnym znakom natívnych populácií.
CAP dosahovala hodnoty od 548 do 7501 oocytov (priemer 2203). Priemer celkovej
relatívnej plodnosti bol 318 oocytov. g-1 a jej hodnoty sa pohybovali od 101 do 1047 oocytov.
g-1. Zistené hodnoty CAP boli 1,5 až 2 násobne vyššie ako u pôvodných pontokaspických
populácií a 2 až 3,5 násobne vyššie v porovnaní s nepôvodnými populáciami z Gdaňského
zálivu a rieky Detroit (Tab. 1). Vyššia plodnosť u skúmaných samíc z Dunaja sa javí byť
typickým altriciálnym znakom, ktorý je charakteristický pre nepôvodné populácie v nových,
nestabilných podmienkach prostredia.
Tab. 1 Dĺžka trvania neresového obdobia a hodnoty absolútnej plodnosti býčka čiernoústeho v pôvodných
a nepôvodných oblastiach výskytu. (* reálna absolútna plodnosť, ** celková absolútna plodnosť)
Lokalita
pôvodné oblasti
Azovské more
Ponto-kaspická oblasť
nepôvodné oblasti
Gdaňský záliv
Rieka Detroit
Rieka Dunaj

Absolútna plodnosť (oocyty)
[16]
[17]

328 - 5221
200 - 3323

[18]
[19]
[12]
[11]

94 - 2190 (priem. 645)
89 - 3824 (priem. 1739)
259 - 1818
104 - 1938 (priem. 557)
307 - 2508 (priem. 1003)*
548 - 7501 (priem. 2203)**

RAP samíc sa pohybovala v rozpätí od 307 do 2508 oocytov (priemer 1003). Pri dvoch
predpokladaných neresových dávkach za sezónu by boli hodnoty RAP od 307 do 2508
oocytov (priemer 822) a pri troch predpokladaných dávkach by bola RAP v rozmedzí od 381
do 2487 oocytov (priemer 1184). V severoamerickej populácii býčka čiernoústeho bolo u
jednej samice zistených len 84 až 606 oocytov v jednej neresovej dávke [12]. To by
znamenalo, že jedna samica mohla vyneresiť od 168 do 1212 oocytov v dvoch neresových
dávkach a od 252 do 1818 oocytov v troch dávkach. Ak by tomu tak v skutočnosti bolo,
potom by aj tieto hodnoty potvrdzovali výrazne vyššiu reálnu plodnosť skúmaných býčkov z
Dunaja. Priemer reálnej relatívnej plodnosti bol 127 oocytov. g-1 a hodnoty sa pohybovali od
40 do 238 oocytov. g-1.
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Záver
Na základe zistených reprodukčných parametrov a životných stratégií býčka
čiernoústeho zo slovenského úseku Dunaja môžno predpokladať, že ide o druh s mimoriadnou
biologickou plasticitou, ľahko sa prispôsobujúci podmienkam nového prostredia. Skúmaná
populácia býčka čiernoústeho zo slovenského úseku Dunaja sa odlišuje od natívnych
populácií (prekociálne formy) v dospievaní pri malých rozmeroch tela, čo potvrdzuje aj
najmenšia veľkosť zrelej samice 45 mm v danej populácii. Taktiež sa odlišuje aj v zistenej
celkovej absolútnej plodnosti, ktorá bola vyššia ako u pôvodých populácii a v produkcii
veľkého

počtu

malých

oocytov.

Vyhodnotenie

reprodukčných

parametrov

býčka

v epigenetickom kontexte nám zatiaľ danú hypotézu nepotvrdilo. Býčko čiernoústy zo
slovenského úseku Dunaja sa na rozdiel od pôvodných populácií zatiaľ zaraďuje k skôr
altriciálnym formám, schopným reagovať na meniace sa podmienky prostredia a úspešne
zakladať stabilné populácie v novom prostredí. Vďaka biologickej plasticite si zachováva
schopnosť úspešne prenikať do nových oblastí, čím predstavuje určité riziko pre pôvodnú
biodiverzitu prostredia.
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Rozšírenie Cyanus montanus subsp. mollis (Waldst. et Kit.) Soják
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Abstrakt
Cyanus montanus subsp. mollis (nevädza horská mäkká) je karpatský endemit prirodzene sa vyskytujúci
na území Slovenska. Podrobný súpis lokalít a ekológická chrakteristika tohto podddruhu boli vypracované na
základe herbárových, literárnych údajov a údajov z Centrálnej databázy fytocenologických zápisov z územia
Slovenskej republiky. Cyanus montanus subsp. mollis má na Slovensku ostrovčekovitý výskyt, ktorý je viazaný
najmä na vápencové pohoria Západných Karpát. Hojne sa vyskytuje vo Veľkej Fatre, Nízkych Tatrách,
Krivánskej Malej Fatre, Strážovských vrchoch, Muránskej planine, Belianskych Tatrách a Chočských vrchoch.
Cyanus montanus subsp. mollis sa vyskytuje prevažne v horskom, alpínskom, subalpínskom stupni a
zriedkavejšie aj v pahorkatinovom stupni. Jej výskyt je viazaný hlavne na zásadité horniny, rastie v rôznych
typoch vysokobylinných a travinobylinných spoločenstiev (triedy Mulgedio-Aconitetea, Elyno-Seslerieteaa
Festuco-Brometea), v subalpínskych spoločenstvách listnatých krovín (trieda Betulo carpaticae-Alnetea viridis)
a v lesných spoločenstvách (trieda Querco-Fagetea).

Kľúčové slová: Asteraceae; ekológia; chorológia; nevädza horská mäkká; Západné Karpaty

Úvod a formulácia cieľa
Druh Cyanus montanus (L.) Mill. (nevädza horská) patrí medzi trvácich zástupcov
rodu Cyanus Mill. (nevädza), ktoré sú na základe morfologických znakov delené na tri
skupiny: skupina C. montanus, skupina C. triumfetti a skupina C. napulifer. Taxóny skupiny
C. montanus sa odlišujú hlavne morfológiou príveskov zákrovných listeňov, ktoré majú brvy
kratšie alebo rovnako dlhé ako obruba. Farba bŕv a obruby je rovnaká (tmavohnedá až čierna).
U zástupcov ďalších dvoch skupín C. triumfetti a C. napulifer sú brvy príveskov zákrovných
listeňov dlhšie ako šírka obruby a sú bledohnedej až bielej farby [1, 2]. Do tejto skupiny patria
druhy C. montanus rastúci v Európe a C. nigrifimbrius (K. Koch) Soják rastúci v pohoriach
Kaukazu, Malej Ázie, severného Iránu a južnej časti Balkánskeho polostrova [3, 4].
V rámci druhu Cyanus montanus sú rozoznávané dva poddruhy: C. m. subsp.
montanus (nevädza horská pravá) a C. m. subsp. mollis (Waldst. et Kit.) Soják (nevädza
horská mäkká). Nominátny poddruh sa vyskytuje prirodzene v západnej časti Európy, a je
hojne pestovaný (aj na Slovensku) [1, 2]. Výskyt druhého poddruhu je viazaný len na
východnú časť Európy [2], a poddruh je pokladaný za karpatský endemit [5].
Najspoľahlivejším znakom na odlíšenie poddruhov je pomer dĺžky bŕv alebo zubov so šírkou
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obruby; kým u C. m. subsp. montanus je dĺžka bŕv približne rovná šírke obruby, naopak u C.
m. subsp. mollis sú brvy alebo zuby kratšie ako šírka obruby. Nápadný rozdiel je aj
v zbiehavosti listov: stredné byľové listy u C. m. subsp. mollis sú sediace alebo krátko
zbiehavé, zatiaľ čo u C. m. subsp. montanus sú široko a dlho zbiehavé (až k nasledujúcemu
listu). Ďalším významným morfologickým rozdielom medzi poddruhmi je ochlpenie listov.
Cyanus montanus subsp. mollis má líc listov chumáčikovito lysavejúci a hladký, no rub listov
ostáva husto bielo plstnatý. Naopak C. m. subsp. montanus má listy chumáčikovito lysavejúce
na rube aj na líci, pričom ich povrch zostáva vďaka trvácim zhrubnutým bázam chlpov slabo
drsný ([1], Olšavská K. et al., nepubl. výsledky). Pre oba poddruhy C. montanus je známy len
tetraploiný chromozómový počet 2n = 4x = 44 [ 6, 7, 8].
Hlavným cieľom našej štúdie je podrobne spracovať rozšírenie C. montanus subsp.
mollis na území Slovenskej republiky a vypracovať ekologickú charakteristiku tohto
poddruhu. Získané údaje poslúžia ako podklad pre spracovanie druhu Cyanus montanus pre
pripravované dielo Flóra Slovenska (Asteraceae).

Materiál a metódy
Zdrojom údajov pre spracovanie rozšírenia C. montanus subsp. mollis na území
Slovenskej republiky boli:
1. herbárové zbierky SAV, SLO, SMBB, BRA, PRC, KO (skratky herbárových zbierok podľa
[9, 10]),
2. kartotéka literárnych prameňov a Dominova kartotéka uložená na Botanickom ústave SAV,
3. údaje z Centrálnej databázy fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku ( cf. [11]),
4. iné literárne údaje: [12, 13, 14, 15].
Ku každej lokalite boli dohľadané zemepisné súradnice, na základe ktorých boli
vytvorené mapy rozšírenia druhu na území Slovenska vo vzťahu ku vybraným ekologickým
charakteristikám. Grafické výstupy boli spracované v programe GRASS 6.4.0 [16] a boli
využité tieto informačné zdroje: [17] (geologické podložie, nadmorská výška), [18, 19]
(priemerná ročná teplota, priemerné ročné zrážky za roky 1961-1990).

Výsledky a diskusia
Celkovo bolo získaných 67 herbárových, 154 literárnych údajov a 240 údajov z CDF
o výskyte C. montanus subsp. mollis z územia Slovenska (Obr. 1). Cyanus montanus subsp.
mollis má na Slovensku ostrovčekovitý výskyt, ktorý je viazaný najmä na vápencové pohoria
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Západných Karpát. Hojne sa vyskytuje vo Veľkej Fatre (147 údajov), Nízkych Tatrách (89
údajov), Krivánskej Malej Fatre (35 údajov), Strážovských vrchoch (27 údajov), Muránskej
planine (26 údajov), Belianskych Tatrách (34 údajov) a Chočských vrchoch (18 údajov).
Ojedinelý výskyt C. montanus subsp. mollis bol zaznamenaný v Nízkych Beskydách (1 údaj),
Pieninách (1 údaj), Slanských vrchoch (1 údaj), Vihorlatských vrchoch (1 údaj), Poľane (1
údaj), Tríbči (1 údaj), Slovenskom krase (1 údaj) a Vysokých Tatrách (2 údaje). Kedže
niektoré územia boli alebo sú predmetom podrobného floristického a fytocenologického
výskumu (napr. Veľká Fatra, Krivánska Malá Fatra a Nízke Tatry), súpis lokalít C. montanus
subsp. mollis do značnej miery odráža skôr mieru floristickej preskúmanosti tej ktorej oblasti
ako skutočnú frekvenciu výskytu. Pretože nebol zaznamenaný úbytok v počte lokalít,
pravdepodobne tento poddruh nie je zatiaľ ohrozený činnosťou človeka.
Cyanus montanus subsp. mollis sa vyskytuje prevažne v horskom, alpínskom a
subalpínskom stupni, ale niekoľko lokalít sa nachádza aj v pahorkatinovom stupni (Obr. 1).
Údaj s najvyššou nadmorskou výškou 2060 m n. m. je z Belianských Tatier zo Ždiarskej vidly
a údaj s najnižšou nadmorskou výškou 275 m n. m. je z Malých Karpát z Vrchnej hory.
Vo vzťahu k priemerným ročným teplotám sa prevažne vyskytuje v oblastiach s nižšou
priemernou teplotou. Vzhľadom na priemerný ročný úhrn zrážok sa C. montanus subsp. mollis
vyskytuje častejšie v oblastiach, kde je priemerný ročný úhrn zrážok vyšší.
Cyanus montanus subsp. mollis je prevažne viazaný na zásadité horniny. Väčšina
lokalít výskytu leží na mezozoických karbonátoch, prípadne na karbonátových ílovcoch a
intermediárnych vulkanických horninách. Niekoľko lokalít sa nachádza na sprašiach, ktoré
taktiež obsahujú karbonátovú zložku.
Z analýzy fytocenologických zápisov z územia Slovenska vyplynulo, že C. montanus
subsp. mollis sa vyskytuje najmä vo vysokobylinných spoločenstvách triedy MulgedioAconitetea (najmä vo zväzoch Calamagrostion arundinaceae (31,69 % zápisov),
Calamagrostion variae (5,42 % zápisov), Festucion carpaticae (8,76 % zápisov),
Adenostylion (3,34 % zápisov) a vysokosteblových spoločenstvách triedy Elyno-Seslerietea
najmä vo zväze Astero alpini-Seslerion calcariae (11,26 % zápisov) prevažne na
karbonátových horninách. Výskyt nevädze horskej mäkkej je viazaný aj na subalpínske
spoločenstvá listnatých krovín triedy Betulo carpaticae-Alnetea viridis najmä vo zväze
Salicion silesiacae (4,17 % zápisov), xerotermných travinobylinných spoločenstvách triedy
Festuco-Brometea najmä vo zväze Diantho lumnitzeri-Seslerion albicantis (4,17 % zápisov) a
v lesných spoločenstvách triedy Querco-Fagetea najmä vo zväze Fagion (8,34 % zápisov).
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Obr. 1 Mapa rozšírenia poddruhu Cyanus montanus subsp. mollis v Slovenskej republike vo vzťahu
k nadmorskej výške

Záver
Príspevok sa zaoberá rozšírením C. montanus subsp. mollis na území Slovenskej
republiky. Štúdium herbárových položiek, literárnych údajov a údajov z databázy CDF
ukázalo, že tento poddruh má na Slovensku ostrovčekovitý výskyt, ktorý je viazaný najmä na
vápencové pohoria Západných Karpát. Hojne sa vyskytuje vo Veľkej Fatre, Nízkych Tatrách,
Krivánskej Malej Fatre, Strážovských vrchoch, Muránskej planine, Belianskych Tatrách a
Chočských vrchoch.
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Abstrakt
Kognitívne skreslenie je inovatívna metóda stanovenia emócií zvierat. Cieľom práce bolo otestovať
možnosť jej využitia u prepelice japonskej. Na testovanie kognitívnych schopností sme použili Skinnerov box s
dotykovou obrazovkou. Samice prepelice japonskej sme naučili Go/NoGo úlohu, v ktorej biely kruh signalizoval
odmenu (potrava) a kruh s odtieňom 80% šedej signalizoval trest (nepríjemný zvuk). Keď boli zvieratá schopné
dosiahnuť správnu odpoveď v štatisticky významnom počte prípadov boli náhodne rozdelené do dvoch skupín.
Jedna bola umiestnená v klietke a druhá vo výbehu s hlbokou podstielkou. Po dvoch týždňoch sme zvieratá
podrobili testom, v ktorých okrem pozitívneho a negatívneho podnetu boli prezentované aj ambivalentné
podnety (odtiene medzi pozitívnym a negatívnym podnetom). Potom boli chovné prostredia zvierat vymenené
a testy zopakované. V oboch prípadoch v testoch s ambivalentnými podnetmi reagovali na nejednoznačné
podnety častejšie, t.j. javili vyššie očakávanie pozitívnej udalosti, zvieratá chované na podstielke ako zvieratá
chované v klietke.

Kľúčové slová: welfare; kognitívne skreslenie; prepelica japonská

Úvod a formulácia cieľa
Emócie sú stavy vyvolané odmenou alebo trestom, vrátane zmien v samotnej odmene
a treste [1]. Objavujú sa v situáciách, ktoré sú pre organizmus dôležité z hľadiska ovplyvnenia
prežitia a reprodukčného úspechu [2]. Emočné stavy sú rozmanité a okrem subjektívneho
zážitku obsahujú aj iné zložky, a to behaviorálne a fyziologické zmeny [2]. Jedným z
komponentov emocionálnych procesov je kognitívna zložka. Schopnosť poznávania
(kognícia) je mechanizmus, ktorým zvieratá získajú, upravujú a uskladňujú informácie
z prostredia [1]. Termín kognitívny sa vzťahuje na informačné procesy zahrňujúce pozornosť,
učenie, pamäť a rozhodovanie. Kognitívne procesy môžu ovplyvniť emocionálny stav a
naopak emocionálny stav môže ovplyvniť poznávanie [2]. Výskumy z nedávneho obdobia
ukazujú, že skreslenie v spracovaní informácií môže poskytovať nový prostriedok na
pochopenie emócií zvierat [3]. U ľudí je známe, že ľudia v negatívnom emočnom stave si
s väčšou pravdepodobnosťou vytvoria negatívny úsudok o budúcich udalostiach alebo o
nejednoznačných podnetoch ako ľudia v pozitívnom stave, ktorí prejavujú viac
optimistickejších úsudkov a interpretácií [2]. Na základe tejto teórie Harding a kol. [4]
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v experimente zistili, že potkany v nepredpovedateľnom prostredí prejavujú správanie, ktoré
naznačuje znížené očakávanie pozitívnych udalostí, podobné pesimistickému skresleniu
poznávacích procesov u úzkostných a depresívnych ľudí [4]. Bateson a Mateson [3]
v podobnom pokuse u škorcov zistili, že obohatené prostredie sa odráža v pozitívnych
emóciách, čiže environmentálne obohatenie môže byť prospešné pre welfare zvierat.
Cieľom práce bolo adaptovať metódy stanovenia kognitívneho skreslenia navrhnuté u
potkanov a škorcov pre použitie u prepelice japonskej.

Materiál a metódy
Na testovanie sme použili Skinnerov box riadený pomocou Biopsychology-Toolbox,
voľne dostupného softvéru pracujúceho v prostredí Matlab [5]. Na prezentáciu podnetov a
snímanie odpovedí (zobnutí) sme použili dotykovú obrazovku (Elo 1529L Touchmonitor).
V pilotnom pokuse sme použili 9 samíc prepelice japonskej s kŕmnou dávkou
redukovanou na 80 %. V prípravnej fáze pokusu sme prepelice adaptovali na pobyt
v Skinnerovom boxe, naučili ich používať automatické kŕmidlo (H14-10R Grain Feeder,
Coulburn Instruments) a prostredníctvom autoshapingu sme ich naučili zobať na podnet (10
mm biely kruh).
Prvá fáza pokusu pozostávala zo 4 sedení počas ktorých boli zvieratá podrobené
operačnému podmieňovaniu pri fixnom intervale posilnenia (Obr. 1).

Obr. 1 Záznam správania prepelice úspešne trénovanej prostredníctvom operačného podmieňovania pri fixnom
intervale posilnenia. Na jednotlivých políčkach filmu vidíme prezentáciu pozitívneho podnetu, zobnutie na
terčík, spustenie automatického kŕmidla a konzumáciu odmeny.

Druhá fáza pokusu pozostávala zo 4 sedení počas ktorých boli zvieratá trénované na
zvládnutie Go/NoGo úlohy, t.j. reagovať na 10 mm kruh bielej farby ako pozitívny podnet
(odmena – potrava, 5 s) resp. nereagovať na 10 mm kruh s odtieňom 80 % šedej ako
negatívny podnet (trest – nepríjemný zvuk, biely šum, 5 s). Tieto podnety boli prezentované
v náhodnom poradí. Po ukončení druhej fázy tréningu bolo vybraných 6 zvierat rozdelených
do dvoch skupín po 3.
2
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V tretej fáze pokusu bola Skupina 1 umiestnená vo výbehu s hlbokou podstielkou z
hoblín a Skupina 2 v klietke s drôtenou podlahou (Obr. 2).

a

b

Obr. 2 Chovné prostredia – a/ klietková technológia b/ výbeh s hlbokou podstielkou z hoblín

Obe skupiny sa adaptovali 5 dní na nové prostredie, potom si počas 3 dní zopakovali
Go/NoGo úlohu a po ďalšej 3 dňovej prestávke sme u nich v troch sedeniach počas 3 dní
testovali reakcie na pozitívny, negatívny a tri prechodné ambivalentné podnety. Všetkých 5
podnetov bolo počas sedenia prezentovaných v náhodnom poradí bez posilnenia.
V štvrtej fáze pokusu sme skupiny vymenili. Skupina 1 bola umiestnená v klietke a
Skupina 2 na podstielke. Postup bol rovnaký ako v 3. fáze - 5 dní adaptácia na nové
prostredie, 3 dni Go/NoGo, 3 dni prestávka a 3 dni test na ambivalentné podnety s tým
rozdielom, že v tomto teste boli pozitívny a negatívny podnet odmeňované resp. trestané.
Dáta v tretej fáze pokusu boli analyzované pomocou 3-faktorovej analýzy rozptylu
s faktormi (farba podnetu, deň, prostredie). Rovnakej analýze boli podrobené dáta v štvrtej
fáze pokusu po výmene prostredí (z klietky na podstielku a z podstielky do klietky).

Výsledky a diskusia
Zhotovili sme Skinnerov box vhodný pre testovanie kognitívnych schopností prepelice
japonskej s dotykovou obrazovkou na prezentáciu podnetov a snímanie rekcií (zobnutí)
a automatickým kŕmidlom na ktorých riadenie sme použili voľne dostupný softér
Biopsychology-Toolbox.
V prvej fáze pokusu, teste operačného podmieňovania s fixným intervalom posilnenia,
dosiahlo osem z deviatich prepelíc viac ako 50 % správnych odpovedí už počas druhého
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sedenia, deviaty vták dosiahol toto kritérium behom 4. sedenia.
V druhej fáze pokusu, teste Go/NoGo s 10 mm bielym kruhom ako odmeňovaným
podnetom a 10 mm kruhom s odtieňom 80 % sivej ako trestaným podnetom už v 1. sedení
dosiahli signifikantne pozitívnu diskrimináciu stanovovanú prostredníctvom hodnoty
koeficientu ρ 2 zvieratá, v 2. sedení 6 zvierat a v 3. sedení všetkých 9 zvierat. Po úspešnom
ukončení tréningu Go/NoGo úlohy sme vytvorili dve skupiny po 3 zvieratá z ktorých jednu
sme umiestnili v klietke a druhú vo výbehu s podstielkou.
Analýza rozptylu dát z tretej fázy pokusu v ktorej žiadny z podnetov nebol
posilňovaný resp. trestaný (Obr. 3), preukázala štatisticky významný vplyv farby podnetu
(F4,89 = 6.415, P <0.001), testovacieho dňa (F2,89 = 15.304, P <0.001) a chovného prostredia
(F1,89 = 7.736, P <0.01) na podiel prezentácií podnetu na ktoré prepelice reagovali zobnutím.
Interakcia medzi podnetom a dňom nebola štatisticky významná, zatiaľ čo interakcia medzi
testovacím dňom a chovným prostredím áno (F2,89 = 4.865, P <0.05).

Obr. 3 Tretia fáza pokusu – priemerný podiel odpovedí (± SEM) na pozitívny, negatívny a tri prechodné
ambivalentné podnety počas troch sedení u Skupiny1 (n=3) (podstielka) a Skupiny 2 (n=3) (klietka).
Podnety neboli odmeňované ani trestané.

Rovnako v štvrtej fáze pokusu, po zmene chovných prostredí (Obr. 4), v ktorej na
rozdiel od tretej fázy bol „pozitívny“ podnet posilňovaný odmenou (potrava) a „negatívny“
trestaný (white noise), analýza rozptylu preukázala opäť štatisticky významný vplyv farby
podnetu (F4,89 = 38.422, P <0.001), testovacieho dňa (F2,89 = 12.220, P <0.001) a chovného
prostredia (F1,89 = 5.666, P <0.05) na podiel prezentácií podnetu na ktoré prepelice reagovali
zobnutím. Interakcia medzi podnetom a dňom ani interakcia medzi testovacím dňom
a chovným prostredím neboli v tomto prípade štatisticky významné.
Analýzy teda potvrdili, že priemerný podiel odpovedí bol v tretej a štvrtej fáze vyšší
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vždy u tej skupiny, ktorá bola chovaná na podstielke (Obr. 4).

Obr. 4 Štvrtá fáza pokusu – priemerný podiel odpovedí (± SEM) na pozitívny, negatívny a tri prechodné
ambivalentné podnety počas troch sedení u Skupiny1 (n=3) (klietka) a Skupiny 2 (n=3) (podstielka).
Pozitívny a negatívny podnet boli odmeňované resp. trestané. Tri ambivalentné podnety neboli odmeňované
ani trestané.

Záver
V pilotnom pokuse sme úspešne aplikovali softvér Biopsychology-Toolbox na
riadenie Skinnerovho boxu s dotykovou obrazovkou pre štúdium kognitívnych schopností
prepelice japonskej. Prepelice sa naučili diskriminovať biely kruh (pozitívny podnet) a kruh s
odtieňom 80 % sivej (negatívny podnet) v Go/NoGo úlohe. Chovné prostredie (klietka,
podstielka) ovplyvnilo kognitívne výkony v teste s ambivalentnými podnetmi. Predbežné
výsledky nasvedčujú, že koncept afektom navodeného kognitívneho skreslenia je možné
využiť aj na testovanie kvality života hydiny.
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Abstrakt
Identifikácia forenznej stopy je základnou úlohou kriminalistickej biológie. V mnohých prípadoch
nestačí určenie DNA profilu, dôležitú úlohu zohráva typ tkaniva/telesnej tekutiny. mRNA profilizácia je nová
metóda, ktorá má slúžiť na identifikáciu krvi, spermy, menštruačnej krvi, slín a vaginálnych sekrétov pomocou
multiplexovej PCR reakcie. Európska DNA profilizačná skupina (EDNAP) organizuje už tretí rok kolaboratívne
cvičenie mRNA profilizácie zamerané na identifikáciu krvi, spermy a slín, na ktorom participuje aj naše
laboratórium. Výsledky poskytujú dôležité poznatky pre vývoj novej metodiky.

Kľúčové slová: mRNA profilizácia; sliny; sperma; multiplexová PCR reakcia

Úvod a formulácia cieľa
V kriminalistickej praxi zohráva dôležitú úlohu identifikácia páchateľa pomocou DNA
profilizácie. V mnohých prípadoch ale prítomnosť DNA páchateľa na mieste činu nič
nepreukazuje (napr. pri trestných činoch spáchaných v domácom prostredí), pokiaľ nie je
daná DNA izolovaná z určitého špecifického typu tkaniva potenciálneho páchateľa. Preto je
vyvíjaný tlak na vývoj metódy, ktorá umožní z jedinej stopy nielen analyzovať DNA, ale aj
určiť o aký typ tkaniva/telesnej tekutiny ide.
Konvenčné metódy na identifikáciu telesných tekutín používajú rôzne pracovne
náročné aj technologicky rozdielne techniky, ktoré sa vykonávajú v sériách (nie paralelne)
a sú náročné na čas aj množstvo vzorky. Navyše, pre niektoré telesné tekutiny neexistujú
techniky na potvrdenie ich prítomnosti. Napríklad neexistuje definitívny test na potvrdenie
prítomnosti vaginálnych sekrétov alebo cenovo dostupný test na potvrdenie prítomnosti slín
vo vzorke [1].
V roku 2003 bola publikovaná štúdia o novej metóde identifikácie telesných tekutín.
Metóda označená ako mRNA profilizácia je založená na analýze expresie tkanivovošpecifických génov. V každom type bunky alebo tkaniva existuje jedinečný expresný vzor
(ang. pattern), čiže obsah jedinečnej kombinácie mRNA molekúl. PCR amplifikácia len
určitých tkanivovo-špecifických mRNA (resp. ich cDNA) by nám takto mohla umožniť
identifikovať typ tkaniva, z ktorého vzorka pochádza [1]. Keďže existujú metodiky, ktoré

285

BIOLÓGIA

umožňujú súčasnú extrakciu RNA a DNA, zároveň by sa tým vyriešil problém potreby
určenia profilu páchateľa a typu tkaniva z tej istej stopy.
Napriek tomu, že sa všeobecne predpokladá, že RNA je vysoko nestabilná a je veľmi
rýchlo degradovaná „všadeprítomnými“ RNázami, existujú štúdie, ktoré poukazujú, že RNA
môže byť stabilná niekoľko dní až mesiacov [2]. Stabilita mRNA závisí od podmienok,
v akých sa daná vzorka nachádzala. Pri vzorkách, ktoré boli skladované vnútri, bola možná
izolácia RNA ešte aj po 547 dňoch. Ak boli vzorky držané vonku (ale chránené pred
zrážkami), tkanivovo-špecifické mRNA môžu byť izolované a analyzované do 7 dní v prípade
slín, 30 dní pre krv a až 180 dní pre vaginálne sekréty. Negatívny vplyv na stabilitu RNA má
dážď [3]. Najstaršie vzorky, u ktorých bola úspešne izolovaná RNA, mali až 16 rokov [4].
Cieľom našej práce je vyvinúť multiplexovú PCR reakciu, ktorá umožní vo vzorke
identifikovať prítomnosť 5 typov telesných tekutín (krv, sperma, menštruačná krv, vaginálne
sekréty a sliny), ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri sexuálnych trestných činoch. Súčasťou
našej práce je aj participácia na „EDNAP mRNA profiling exercise“. Ide o medzinárodne
organizovanú štúdiu, do ktorej je zapojených 16 laboratórií z Európy a USA. Všetkým
laboratóriám je dodaná séria vzoriek, ktoré analyzujú, a primery navrhnuté a namiešané
v príslušných koncentráciách podľa výsledkov práce organizujúceho laboratória. Takáto
kolaboratívna štúdia umožňuje vyhodnotiť reprodukovateľnosť metodiky ako aj porovnať
vplyv použitia rôznych postupov, chemikálií a prístrojov na konečný výsledok či citlivosť
danej metodiky.

Materiál a metódy
Ako materiál bola používaná dilučná séria spermy a dilučná séria slín (pre každú
telesnú tekutiny 6 vzoriek s klesajúcim množstvom biologického materiálu od 5 µl do 0,01 µl,
ktoré boli umiestnené na vatové tyčinky) a 10 vzoriek, ktoré boli umiestnené na rôznych
materiáloch (viď tab.1). Dilučné série aj jednotlivé vzorky boli dodané organizujúcim
laboratóriom, pričom v prípade stôp sme nepoznali, aký typ telesnej tekutiny daná vzorka
obsahuje.
Koextrakcia DNA a RNA bola uskutočnená komerčným kitom AllPrep DNA/RNA
Mini Kit (Qiagen). Lyzačný krok zahŕňal pridanie 350 µl RLT pufru + DTT (v pomere 20 µl
DTT na 1 ml RLT pufru) a 5 µl „carrier RNA“ (koncentrácia 4ng/µl). Zmes bola inkubovaná
pri 56°C 3 hodiny. Vzorku sme dôkladne zvortexovali, aby sa bunky uvoľnili z nosiča. Pri
ďalších krokoch sme pokračovali podľa komerčného manuálu k danému kitu. Potenciálna
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genomická kontaminácia pri izolácii RNA bola odstránená komerčným kitom RNase-free
DNase Set up (Qiagen).
Množstvo a kvalita vyizolovanej RNA boli analyzované pomocou prístroja Agilent
2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies). Na analýzu bol použitý komerčný kit RNA 6000
Pico Kit (Agilent Technologies), ktorý obsahuje čip umožňujúci súčasnú analýzu 11 vzoriek
RNA. Táto metóda je schopná detegovať prítomnosť RNA už v koncentrácii 1 pg/µl.
Na reverznú transkripciu bol použitý komerčný kit Sensiscript Reverse Transcription
Kit (Qiagen). Používali sme 18nukleotidové oligo dT primery. Na jednu reakciu sa pridávalo
10 µl vyizolovanej RNA. Inkubácia trvala 60 min pri 37°C. Nasyntetizovaná cDNA bola
skladovaná pri -20°C.
Na identifikáciu telesných tekutí boli použité 2 samostatné PCR reakcie. Pentaplexová
PCR reakcia slúžila na identifikáciu prítomnosti spermy v danej vzorke. Obsahovala 5 párov
primerov, ktoré hybridizujú k transkriptom 5 rôznych génov, ktoré sú charakteristické
tkanivovo-špecifickým expresným vzorom (PSA, PRM1, PRM2, TGM4 a SEMG1). Ich
prítomnosť môžeme detegovať len v sperme, resp. v spermatickej tekutine (v prípade
azospermikov). Pentaplexová reakcia bola namiešaná podľa odporúčania organizátorov
cvičenia.
Triplexová reakcia slúži na identifikáciu prítomnosti slín v danej vzorke. Obsahuje 3
páry primerov, ktoré hybridizujú k transkriptom tkanivovo-špecifických génov (HTN3,
STATH, MUC7) s expresným vzorom vymedzeným len na sliny. Triplexová reakcia bola
namiešaná podľa odporúčania organizátorov cvičenia. Súčasťou triplexovej PCR reakcie bolo
aj PCR aditívum, ktoré je dodávané pod komerčným názvom Q solution. Ide o aditívum, ktoré
zjednodušuje amplifikáciu komplikovaných templátov tým, že mení ich teplotné vlastnosti.
Táto reagencia umožňuje alebo zlepšuje suboptimálnu PCR spôsobenú templátmi, ktoré majú
vysoký stupeň sekundárnych štruktúr alebo sú GC bohaté. Q solution je netoxický a neznižuje
čistotu PCR produktov.
Produkty pentaplexovej PCR reakcie boli prečistené pomocou komerčného kitu
MinElute. Následne boli PCR produkty z oboch reakcií analyzované pomocou prístroja AB
genetic analyzer 3130xl, ktorý využíval fluorescenčné značenie použitých primerov (farbička
VIC v prípade primerov pre pentaplexovú PCR a farbička NED v prípade triplexových
primerov). Veľkosti jednotlivých amplikónov znázorňuje obr.1.
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Obr.1 Veľkosť amplikónov pre jednotlivé multiplex PCR (žlté – triplex PCR, zelené pentaplex PCR)

V prípade triplexovej PCR reakcie určenej na identifikáciu slín sme očakávali
v slinných stopách 4 amplikóny. Primery pre HTN3 totiž amplifikujú aj ďalší menej
špecifický histatín 1 (HTN1), ktorý má až 95% sekvenčnú homológiu k HTN3.
V pentaplexovej PCR reakcii sme očakávali 5 amplikónov. Objavenie sa 6. amplikónu
o veľkosti 239 bp dokazuje genomickú kontamináciu (ide o amplikón PRM1 génu, ktorý
obsahuje intrón).
Vyizolovaná genomická DNA bola kvantifikovaná pomocou komerčného kitu
Quantifiler (Applied Biosystems). Na základe výsledkov kvantifikácie bola namiešaná PCR
reakcia pomocou kitu NGM (Applied Biosystems). Výsledok PCR reakcie bol analyzovaný
pomocou kapilárnej elektroforézy, čím sme získali DNA profil, ktorý obsahoval 16 STR
polymorfizmov.

Výsledky a diskusia
Predmetom 3. cvičenia „EDNAP mRNA profiling exercise“ bola analýza 2 typov
telesných tekutín – sperma a sliny. Tieto telesné tekutiny sa analyzovali v samostatných
multiplexových reakciách (triplexová pre sliny a pentaplexová pre spermu). Dizajn štúdie
umožňuje vyvodiť 2 typy záverov. Na základe dilučných sérií oboch typov telesných tekutín
(od 5 do 0,01 µl slín, resp. spermy) môžeme stanoviť citlivosť jednotlivých multiplexov.
Druhú časť vzoriek tvorili forenzné stopy, čo nám umožnilo otestovať jednotlivé reakcie
v praxi, kedy nevieme, aké množstvo ani aký typ telesnej tekutiny sa nachádza na rôznych
nosičoch (vatové tyčinky, tkanina, kuchynská utierka, žuvačka).
Vzorka

Nosič

Stopa 1
Stopa 2
Stopa 3

Vatová tyčinka s oterom
Vatová tyčinka
Kuchynská papierová utierka (1x1 cm)

DNA
profil
+
+
+

Pentap
lex
-

Triplex
-

288

BIOLÓGIA

Stopa 4
Stopa 5

Vatová tyčinka s oterom
Vatová tyčinka s oterom

+
+

-

Stopa 6
Stopa 7

Žuvačka 0,5x0,5 cm
Kúsok vaty, veľkosť cca 0,3x0,3 cm

-

Stopa 8

Kúsok vaty, veľkosť cca 0,3x0,3 cm

+
zmiešaná
stopa
+

Stopa 9
Stopa 10

Bavlnená látka, veľkosť 0,5x0,5cm
Vatový prierez, veľkosť asi 0,5x0,5 cm

+
+

-

-

HTN3 (1295), HTN1(155),
STATH (1719), MUC7 (52)
HTN3 (985), HTN1 (156),
MUC7 (59)
HTN3 (956), HTN1 (64),
STATH (551)
HTN3 (1463), HTN1(124),
STATH (617)

Tab.1 Výsledky DNA a mRNA profilizácie (hodnoty v zátvorkách predstavujú intenzitu signálu rfu - relative
fluorescence units)

Pri každej vzorke sme robili DNA profilizáciu ako aj analýzu mRNA profilu pomocou
pentaplexovej aj triplexovej reakcie. Výsledky analýzy stôp sú uvedené v tabuľke 1.
V prípade mRNA profilizácie sme za pozitívny výsledok považovali tie fragmenty, ktorých
hodnota fluorescencie (jednotky RFU – relative fluorescence units) bola minimálne 50. Pri
dilučných sériách sme boli schopný určiť použiteľný DNA profil do 1µl v prípade slín
a v celej dilučnej sérii v prípade spermy.

Obr. 2: Elektroferogram triplexovej reakcie – os x znázornuje veľkosť fragmentu, os y zodpovedá rfu
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Pomocou triplexovej reakcie sme pri niektorých stopách ako aj pri časti dilučnej série
získali amplikóny špecifické pre sliny (obr.2). Senzitivitu triplexovej reakcie sme stanovovali
pomocou dilučnej série slín (6 vzoriek v rozmedzí od 5 µl do 0,01 µl). Výsledky (pre
jednotlivé primerové páry) sú uvedené v tabuľke 2. Pri klesajúcom množstve vstupného
materiálu klesalo množstvo dlhších amplikónov, pričom postupne vymizli. Najmenšie
množstvo vstupného materiálu, pri ktorom sme ešte boli schopní amplifikovať aspoň jeden
špecifický amplikón, bolo 0,5µl. Na základe analýzy slinnej dilučnej série môžeme povedať,
že triplexová reakcia nie je dostatočne vyvážená a potrebuje ďalšiu optimalizáciu.

Tab.2: Senzitivita triplexovej reakcie v dilučnej sérii (čísla v tabuľke sú hodnoty RFU)
Gén

Množstvo
slín

HTN3 (136 bp)
HTN1 (156 bp)
STATH (182 bp)
MUC7 (199 bp)

5µl

1

0,5

1518
114
2351
64

829
437
466
298

579
358

0,1

0,05

0,0
1

V prípade spermatickej dilučnej série ako ani pri jedinej stope sme neboli schopní
úspešne amplifikovať sperma-špecifické amplikóny. Vzhľadom na to, že máme potvrdené, že
sme úspešne izolovali RNA (kvantifikácia pomocou bioanalyzéra 2100) a cDNA syntéza tiež
prebehla, predpokladáme, že pentaplexová reakcia nie je dobre navrhnutá, keďže výsledky,
ktoré s ňou dosiahli v organizujúcom laboratóriu, nie sú reprodukovateľné v našom.
Cieľom našej práce je vyvinúť multiplexovú PCR reakciu, ktorá umožní v jedinej
skúmavke

identifikovať

prítomnosť/neprítomnosť

jednotlivých

telesných

tekutín.

Multiplexové PCR reakcie, ako boli navrhnuté organizujúcim laboratóriom však nespĺňajú
túto základnú podmienku. Preto našou ďalšou stratégiou bude využiť poznatky, ktoré sme
získali v jednotlivých cvičeniach kolaboratívnej štúdie (použitie HBB na identifikáciu krvi
ako to vyplýva z prvého a druhého cvičenia [5] a HTN3 a/alebo STATH na identifikáciu slín
ako to môžeme vyvodiť z tretieho cvičenia) a tieto poznatky implementovať do vývoja jednej
multiplexovej PCR reakcie, ktorá nám umožní v jedinom kroku určiť základné telesné
tekutiny vo forenznej stope.

Záver
mRNA profilizácia je nová nádejná metodika na identifikáciu typu telesnej tekutiny,
ktorá zároveň umožní určiť DNA profil z tej istej stopy. Ďalšími výhodami mRNA
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profilizácie oproti konvečným spôsobom identifikácie typu telesnej tekutiny je vyššia
špecificita, simultánna a semiautomatická analýza, znížená spotreba vzorky a jednoznačnosť
získaných výsledkov.
Kolaboratívne cvičenia „EDNAP mRNA profiling exercise“ nám poskytujú dôležité
informácie pre vývoj multiplexovej PCR reakcie, ktorá umožní jednoznačnú identifikáciu
prítomnosti/neprítomnosti 5 typov telesných tekutín vo forenznej stope.
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Abstract
The purpose of this study was to assess whether flower and haulm methanolic and aqueous extracts
isolated from the plant Gentiana asclepiadea had potential cytotoxic or genotoxic effect on HEK293 (human
embryonic kidney) cell line. Five various concentrations of each extract were investigated on purpose to
determine non-cytotoxic and non-genotoxic concentrations suitable for utilization in pharmacology and
medicine. Cytotoxicity was determined using the proliferation assay, colony forming ability (plating efficiency)
assay after 24 h incubation of HEK293 cells with different concentrations of the extracts from G. asclepiadea.
To assess potential genotoxicity, the comet assay or SCGE (Single-Cell Gel Electrophoresis) was used.

Key words: Plant extracts; Gentiana asclepiadea; cytotoxicity; genotoxicity; HEK293 cells.
Introduction
Plants and their extracts have been used for centuries as a valuable source of natural
products for maintaining human health and their use can be of great significance in many
aspects of human life. The medicinal values of plants lie in their component phytochemicals
such as alkaloids, tannins, flavonoids and other phenolic compounds, which produce a
definite physiological action on the human body. Increasing public demand for the
replacement of synthetic antioxidants by natural ones has initiated an intense research activity
that resulted in the screening of a wide variety of plant extracts and stimulated efforts to
discover effective preservatives for a wide range of foodstuffs [1]. Natural products are cheap
and claimed to be safe [2]. Additionally, many plant extracts are nowadays considered as a
powerful alternative to some of the synthetic medications [1] due to the high content of
natural bioactive substances which may have an important function in protection against
numerous diseases. A problematic aspect in understanding potential toxicological events
relevant to the use of herbs is that the exact amounts of active chemical constituents are
frequently unknown. These multiple constituents may work synergistically and could hardly
be separated into active parts.
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Plants belonging to Gentianaceae are widely used in traditional medicine in many
countries for stimulation of appetite and gastric secretion, gastro-duodenal protection, liver
protection, antifungal treatment, and in some cases for gynaecological diseases [3]. It is
generally known that Gentiana is used in small amounts as a food and beverage flavouring, in
anti-smoking products and even was used as a substitute for hops in making beer.
Experimental studies have showed that Gentiana contains as main components compounds
such as secoiridoid-glycosides (gentiopicroside, sweroside, swertiamarin, amarogentin),
xanthone glycosides (gentioside and its isomer), terpenes, xanthones (gentisin, isogentisin),
secoiridoids (gentiopicrine), alkaloids (gentianine), anthocyanins (delphinidine) and flavone
C-glucosides [3-9]. Iridoids are the most common constituents of genus Gentiana, and they
have been found to exhibit a wide range of bioactivities including antibacterial, anticancer,
antifungal, antioxidant, anti-inflammatory, anticoagulant, choleretic, cardioprotective,
hepatoprotective, neuroprotective, hypoglycaemic, antispasmodic, immunomodulatory and
purgative properties [6, 10, 11].
Materials and methods
Gentiana asclepiadea extracts were prepared as follows: plants were harvested from
the Garden of Medicinal Plants, Faculty of Pharmacy, Comenius University, Bratislava in
August 2008. The separated plant material (flowers and haulm), weighing about 60 g, was airdried to dryness at room temperature, cut into small pieces and then extracted with 150 ml of
methanol or water at 65 °C. This procedure was repeated 5-times. The extracts were then
filtered and concentrated in vacuo and the rest of the water was removed by azeotropic
distillation with benzene. The final extract was kept in the dark at +4 °C until tested.
HEK293 cells were cultivated in Dulbecco´s Modified Essential Medium (DMEM)
supplemented with 10% fetal calf serum (FCS), 100 U.ml-1 penicillin and 100 µg.ml-1
streptomycin in humidified atmosphere of 5% CO2 at 37 °C.
For the proliferation assay (relative growth activity-RGA), the cells (2.5x105) were
plated on 6 well plates and incubated at 37°C in a 5% CO2 atmosphere. After 24 h, the cells
were exposed to 5 different concentrations (0.25 mg.ml-1- 25 mg.ml-1) of the extract for 24 h.
After trypsinization, detached cells in culture medium were counted and plated on 6 well
plates at concentration 1.2x105 per well. Cells were counted every 24 h for each
concentration.
For the colony forming ability (CFA) assay, the cells (2.5x105) were plated on 6 well
plates and incubated at 37 °C in a 5% CO2 atmosphere. After 24 h, the cells were exposed to 5
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different concentrations (0.25 mg.ml-1 - 25 mg.ml-1) of the extract for 24 h. After the treatment
cells were washed, trypsinized and plated on 6 well plates (200 cells per well). The cells were
incubated for 10 days to form colonies, then stained with methylene blue (1% solution) and
the number of colonies was counted. The relative plating efficiency (PE in percentage) was
calculated.
The comet assay (SCGE) was performed according to [12]. Briefly: microscope slides
were pre-coated with base layer of 1% NMP (normal melting point) agarose in water. The
cells were trypsinized, centrifuged and re-suspended in 1% LMP (low melting point) agarose
in PBS buffer (Ca2+ and Mg2+ free). A volume of 60 µl of the cell suspension (approximately
2 x 104 cells) was spread on pre-coated slides. All slides were placed in lysis solution (2.5 M
NaCl, 100 mM Na2EDTA, 10 mM Tris-HCl, pH 10 and 1% Triton X-100) at 4°C for 1 h.
After lysis, the slides were transferred to an electrophoretic tank containing alkaline solution
(300 mM NaOH, 1mM Na2EDTA, pH > 13) for 20 min at 4 °C (25 V, 300 mA, 30 min). The
slides were removed and neutralized in PBS (10 min) and ddH2O (10min) at 4°C. Each
sample was stained with 20 µl SYBRgold (0.1µl/ml in TE buffer - 10 mM TrisHCl, 1 mM
Na2EDTA, pH 7,5-8) and per each sample, 100 nucleoids per sample were scored by
computerized image analysis (Comet Assay IV 4.2, Perceptive Instruments Ltd) for
determination of DNA in the tail, which is linearly related to the frequency of DNA strand.
Results and discussion
We studied potential cytotoxicity and genotoxicity of G. asclepiadea flower and
haulm methanolic and aqueous extracts on HEK 293 cells. The CFA assay measures the
number of colonies originating from single cells and detects effects on viability. The results
show that the lowest concentration of all the extracts (0.25 mg.ml-1) stimulated CFA. The
aqueous and methanolic haulm extracts (Fig. 1 A and B) stimulated CFA also at
concentrations of 0.5 mg.ml-1 and 2.5 mg.ml-1. Flower methanolic and aqueous extracts (Fig.
1 C and D) slightly inhibited CFA at these concentrations. The highest concentration (25
mg.ml-1) of all the extracts was cytotoxic and inhibited colony formation, especially
methanolic flower extract.
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Fig. 1 Comet assay (CA), colony forming ability (CFA) and relative growth activity (RGA) on HEK 293 cells
after 24 h treatment with G. asclepiadea A - methanolic haulm extract, B - aqueous haulm extract, C methanolic flower extract, D - aqueous flower extract; at different concentrations (0.25 - 25 mg.ml-1).

The RGA assay confirmed results obtained from the CFA assay; the highest
concentration (25 mg.ml-1) of all the extracts inhibited the cell growth. However, the lowest
concentration (0.25 mg.ml-1) stimulated RGA compared to the control in all the extracts,
followed by a dose-dependent decline in growth stimulation down to control level again (Fig.
1 A-D, upper curves). The growth stimulation was most pronounced for the methanolic
extracts (Fig. 1 A, C). The highest concentration (25 mg.ml-1) was cytotoxic and inhibited cell
growth (Fig. 1 A-D). At 5 mg.ml-1 stimulation of RGA was seen only with the methanolic
extracts (Fig. 1 A,C), while the aqueous extracts inhibited growth activity after 24 h (Fig. 1
B,D).
Fig. 1 also shows the DNA damage induced by G.asclepiadea extracts. Methanolic
haulm extract caused the greatest increase in DNA damage compared to the control, in
particular at the two highest concentrations (Fig. 1 A). Neither aqueous haulm and flower nor
methanolic flower extracts exhibited significant genotoxicity (Fig. 1 A-D).
Many Gentiana species have been studied for their potential positive effect on human
health due to content of many bioactive compounds with a wide range of biological activities.
Root extract from G. triflora triggered cell death of human Daudi cells in culture. In addition,
daily administration of the extract to mice inhibited growth of implanted solid tumors [3].
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Methanolic extracts of G. lutea leaves and roots in two different systems using electron spin
resonance spectrometry were investigated for the free radical scavenging activity. This study
showed that yellow gentian leaves and roots exhibit considerable antioxidant properties,
expressed either by their capability to scavenge DPPH or superoxide radicals [13] similarly as
was revealed in our study on G. asclepiadea and also G. decumbens which exhibited a strong
scavenging activity for DPPH, superoxide and hydroxyl radicals [14]. Various phenolic
antioxidants, such as flavonoids, tannins, coumarins, xanthones and more recently
procyanidins scavenge radicals dose-dependently, thus they are viewed as promising
therapeutic drugs for free radical pathologies [15].

Conclusion
G. aslepiadea is an interesting plant with potential protective effects. However, as we
show here, careful consideration of dose range is needed. From the results obtained in this
study we can conclude, that the most suitable concentrations of the G. asclepiadea methanolic
flower extract that can be recommended in further research are concentrations between or
below 0.25 - 2.5 mg.ml-1, since these concentrations neither induce cytotoxic nor genotoxic
effects in HEK293 cell line.
However, the exact mechanisms of the potential protective effect of the extract in safe
dose dependent range remains to be further investigated.
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Abstrakt
V posledných rokoch sa zástupcovia rodu Acinetobacter, najmä Acinetobacter baumannii, stali obávanými nozokomiálnymi patogénmi v nemocničných zariadeniach na celom svete. Nozokomiálne kmene sú často
mnohonásobne rezistentné proti antiinfekčným liečivám a preto je terapia nimi spôsobených infekcií veľmi náročná. Karbapenémy majú významné postavenie v liečbe infekcií spôsobených Acinetobacter baumannii, ich účinnosť sa však v posledných rokoch znižuje vďaka rýchlemu šíreniu determinantov rezistencie proti karbapenémom medzi patogénnymi baktériami.
Cieľom prezentovanej práce bolo porovnať výskyt rezistencie proti karbapenémom v troch súboroch klinických izolátov Acinetobacter baumannii, ktoré boli získané z Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov v
období rokov 1999, 2002-2003 a 2004-2006. Všetky testované klinické izoláty boli citlivé na imipeném, v súlade
s celosvetovým trendom bolo však zistené zvýšenie výskytu rezistencie proti meropenému.

Kľúčové slová: Acinetobacter baumannii; nozokomiálne infekcie; rezistencia proti karbapenémom

Úvod a formulácia cieľa
V posledných rokoch sa zástupcovia rodu Acinetobacter, najmä Acinetobacter baumannii, stali obávanými nozokomiálnymi patogénmi v nemocničných zariadeniach na celom
svete. Spôsobujú široké spektrum vážnych nozokomiálnych infekcií – bakterémie, pneumónie, infekcie urinárneho traktu, meningitídy, infekcie chirurgických rán a popálenín. Ohrozujú
najmä pacientov dlhodobo hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti, chirurgických a popáleninových oddeleniach [1, 2, 3].
Nozokomiálne kmene sú často mnohonásobne rezistentné proti antiinfekčným liečivám a preto je terapia nimi spôsobených ochorení veľmi náročná. Karbapenémy patria k najúčinnejším antimikrobiálnym látkam a majú významné postavenie aj v liečbe infekcií spôsobených Acinetobacter baumannii [4, 5]. Ich účinnosť sa však v posledných rokoch znižuje
vďaka rýchlemu šíreniu determinantov rezistencie proti karbapenémom medzi patogénnymi
baktériami [6, 7].
Cieľom prezentovanej práce bolo porovnať výskyt rezistencie proti karbapenémom v
troch súboroch klinických izolátov Acinetobacter baumannii, ktoré boli získané z Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov.
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Materiál a metódy
Do štúdie boli zaradené tri súbory klinických izolátov. Testované izoláty boli
selektované ako mnohonásobne rezistentné Acinetobacter sp. Prvý súbor (60 izolátov) bol
získaný v roku 1999, druhý súbor (37 izolátov) v období rokov 2002-2003 a tretí súbor (77
izolátov) v období rokov 2004-2006.
Izoláty boli kultivované v tekutom médiu Mueller-Hinton Broth (Biomark
Laboratories, India) s ampicilínom (100 µg/ml), alebo na pevnom médiu Mueller-Hinton Agar
(Biomark Laboratories, In-dia) s ampicilínom (100 µg/ml). Dlhodobo boli uchovávané v
Skim-Milk Medium (Merck, Nemecko) pri teplote -80°C.
Druhová identifikácia testovaných klinických izolátov bola uskutočnená s využitím
molekulárno-biologickej metódy ARDRA PCR (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis PCR) [8]. Všetky izoláty boli identifikované na úrovni druhu ako Acinetobacter baumannii [9, 10].
Citlivosť testovaných klinických izolátov na karbapenémy bola stanovená štandardnou
diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [11]. Použité boli disky imipeném (10
µg) a meropeném (10 µg). Hraničné hodnoty veľkosti inhibičných zón pre Acinetobacter spp.
sú uvedené v Tab. 1.

Tab. 1 Hraničné hodnoty veľkosti inhibičných zón pre určenie rezistencie Acinetobacter spp.
proti karbapenémom štandardnou diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [11]
Antimikrobiálna látka

Obsah na disku

Imipeném
Meropeném

10 µg
10 µg

Priemer inhibičnej zóny, najbližšie k celému mm
Rezistencia
Hraničná citlivosť
Citlivosť
≤ 13
14-15
≥ 16
≤ 13
14-15
≥ 16

Výsledky a diskusia
Všetky testované klinické izoláty Acinetobacter baumannii získané v roku 1999 aj v
období rokov 2002-2003 boli citlivé na karbapenémy imipeném a meropeném.
V súbore získanom v období rokov 2004-2006 (77 klinických izolátov) boli všetky
izoláty Acinetobacter baumannii citlivé na imipeném. Rezistencia proti meropenému bola zistená u 14 izolátov (18,2%). Hraničná citlivosť na meropeném bola zistená u 20 izolátov
(26,0%) (Obr. 1). Rastúci výskyt rezistencie patogénnych baktérií proti karbapenémom bol v
posledných rokoch zaznamenaný v rôznych oblastiach sveta. Tento trend je alarmujúci, preto-
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že karbapenémy patria k liekom poslednej voľby a používajú sa len v terapii vážnych, život
ohrozujúcich infekcií [6, 7].

Obr. 1 Výskyt klinických izolátov Acinetobacter baumannii pochádzajúcich z Univerzitnej nemocnice
Bratislava-Ružinov, ktoré boli rezistentné proti meropenému, hranične citlivé a citlivé na meropeném
(izoláty boli získané v období rokov 1999, 2002-2003 a 2004-2006)

Záver
Všetky testované klinické izoláty boli citlivé na imipeném. V súlade s celosvetovým
trendom bolo zistené zvýšenie výskytu rezistencie proti meropenému u klinických izolátov
Acinetobacter baumannii pochádzajúcich z Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov.
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Produkcia metalo-beta-laktamáz u klinických izolátov Pseudomonas
aeruginosa pochádzajúcich z Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov
Kornélia Hurná, Alexandra Bodžárová, Ivana Ondrejkovová, Dana Michálková-Papajová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4, Slovensko; hurnakornelia@gmail.com

Abstrakt
Karbapenémy patria k najúčinnejším beta-laktámovým antibiotikám. Používajú sa len na terapiu vážnych, najmä nozokomiálnych infekcií spôsobených multirezistentnými patogénmi. K takýmto ochoreniam patria
aj infekcie vyvolané Pseudomonas aeruginosa, ktoré sú veľmi ťažko liečiteľné. Rezistencia proti karbapenémom
môže byť u Pseudomonas aeruginosa spôsobená produkciou rôznych typov karbapenemáz, impermeabilitou
bunkových povrchov pre karbapenémy, alebo efluxným mechanizmom rezistencie.
Cieľom prezentovanej práce bolo stanovenie citlivosti na karbapenémy štandardnou diskovou difúznou
metódou podľa odporúčaní CLSI a identifikácia producentov metalo-beta-laktamáz dvojitým diskovým difúznym
testom s využitím EDTA ako inhibítora v súbore 79 klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa pochádzajúcich z Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov. V testovanom súbore bolo 24,1% izolátov rezistentných proti
imipenému a 22,8% izolátov bolo rezistentných proti meropenému. U 13,9% testovaných klinických izolátov sa
na rezistencii proti karbapenémom podieľala produkcia metalo-beta-laktamáz.

Kľúčové slová: Pseudomonas aeruginosa; produkcia karbapenemáz; rezistencia proti karbapenémom

Úvod a formulácia cieľa
Karbapenémy patria k najúčinnejším beta-laktámovým antibiotikám. Používajú sa ako
rezervné antibiotiká alebo antibiotiká poslednej voľby len na terapiu vážnych, život ohrozujúcich, najmä nozokomiálnych infekcií spôsobených multirezistentnými patogénmi. K takýmto
ochoreniam patria aj infekcie vyvolané Pseudomonas aeruginosa, ktoré sú vzhľadom na rezistenciu ich pôvodcu proti širokému spektru antimikrobiálnych látok len veľmi ťažko liečiteľné
[1, 2, 3].
Rezistencia proti karbapenémom môže byť u Pseudomonas aeruginosa spôsobená produkciou rôznych typov beta-laktamáz hydrolyzujúcich karbapenémy, impermeabilitou bunkových povrchov pre karbapenémy, alebo efluxným mechanizmom rezistencie [4, 5].
Cieľom prezentovanej práce bolo stanovenie citlivosti na karbapenémy a identifikácia
producentov metalo-beta-laktamáz v súbore 79 klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa
pochádzajúcich z Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov.

Materiál a metódy
Testovaný súbor tvorilo 79 klinických izolátov, ktoré boli získané od pacientov rôznych oddelení a ambulancií Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov v období rokov 2004-
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2006. Izoláty boli selektované ako Pseudomonas aeruginosa mnohonásobne rezistentné proti
klinicky používaným antiinfekčným látkam. Druhová identifikácia testovaných klinických
izolátov bola potvrdená s využitím komerčného diagnostického systému NEFERMtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a doplnkových fenotypových testov.
Citlivosť testovaných klinických izolátov na karbapenémy bola stanovená štandardnou
diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [6], s využitím diskov imipeném (10 µg)
a meropeném (10 µg).
Produkcia metalo-beta-laktamáz bola stanovená dvojitým diskovým difúznym testom
[7]. Klinické izoláty sa kultivovali v 3 ml média Mueller-Hinton Broth (Biomark, India) na
trepačke 3 hod. pri teplote 35°C. Kultúry sa nariedili vo fyziologickom roztoku tak, aby hustota buniek zodpovedala stupňu 0,5 McFarlandovej stupnice (1,5x108 buniek/ml média). Z takto
pripravenej suspenzie sa očkovalo 100 µl na Petriho misku s 20 ml média Mueller-Hinton
Agar (Biomark, India). Sterilné disky s antimikrobiálnymi látkami sa umiestnili na povrch naočkovanej pôdy. V okolí centrálneho disku, ktorý obsahoval 10 µl 0,5 M EDTA sa umiestnili
do vzdialenosti 15 mm disky s ceftazidímom (30 µg), imipenémom (10 µg) a meropenémom
(10 µg). Misky sa inkubovali v termostate 16-18 hod. pri teplote 35°C. EDTA chelatuje kov
nevyhnutný pre aktivitu metalo-beta-laktamáz a preto je inhibítorom týchto enzýmov. Klinické izoláty, u ktorých bolo pozorované rozšírenie zóny inhibície medzi centrálnym diskom a
niektorým z ďalších použitých diskov, boli označené ako producenti metalo-beta-laktamáz.
Ako negatívna kontrola bol použitý štandardný kmeň Pseudomonas aeruginosa CCM 3955
(Česká zbierka mikroorganizmov, Brno, Česká republika).

Výsledky a diskusia
V testovanom súbore 79 klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa pochádzajúcich
z Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov bola štandardnou diskovou difúznou metódou
podľa odporúčaní CLSI [6] zistená rezistencia proti imipenému u 24,1% izolátov a rezistencia
proti meropenému u 22,8% izolátov (Tab. 1, Obr. 1).
Produkcia metalo-beta-laktamáz patrí k najčastejším príčinám rezistencie Pseudomonas aeruginosa proti karbapenémom [4, 5]. V testovanom súbore bola dvojitým diskovým difúznym testom s využitím EDTA ako inhibítora [7] dokázaná produkcia týchto enzýmov u
13,9% klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa (Tab. 1, Obr. 2). Rezistencia proti karbapenémom u izolátov, ktoré neprodukovali metalo-beta-laktamázy, môže byť spôsobená produkciou serínových karbapenemáz, alebo neenzymatickým mechanizmom rezistencie – im-
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permeabilitou bunkových povrchov pre karbapenémy, alebo efluxom karbapenémov z bunky
[4, 5].

Tab. 1 Výsledky testovania citlivosti klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa na karbapenémy imipeném
a meropeném štandardnou diskovou difúznou metódou podľa CLSI [6] a stanovenia produkcie metalo-betalaktamáz dvojitým diskovým difúznym testom s využitím EDTA ako inhibítora metalo-beta-laktamáz [7]

Klinický izolát
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37

R - rezistencia, I - hraničná citlivosť, S - citlivosť
(priemer inhibičnej zóny v mm)
Imipeném (10 µg)
Meropeném (10 µg)
S (17)
I (15)
S (16)
I (15)
S (27)
S (26)
S (17)
R (12)
I (14)
S (19)
S (35)
S (35)
S (18)
R (10)
S (19)
S (18)
S (31)
S (27)
R (6)
R (6)
S (24)
S (21)
R (12)
S (19)
S (34)
S (40)
S (16)
I (15)
S (16)
R (10)
S (28)
S (31)
R (11)
R (10)
S (28)
S (26)
R (13)
R (11)
S (20)
S (19)
S (36)
S (38)
I (15)
R (13)
S (32)
S (27)
I (15)
R (11)
S (32)
S (29)
I (15)
S (18)
R (12)
S (17)
S (31)
S (32)
R (13)
I (15)
R (13)
I (15)
S (28)
S (25)
R (12)
R (10)
R (13)
S (17)
S (35)
S (27)
S (31)
S (26)
S (31)
S (34)

Produkcia
metalo-beta-laktamáz
+
+
+
+
+
+
-
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Pokračovanie tab. 1

Klinický izolát
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
P51
P52
P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63
P64
P65
P66
P67
P68
P69
P70
P71
P72
P73
P74
P75
P76
P77
P78
P79
P80

R - rezistencia, I - hraničná citlivosť, S - citlivosť
(priemer inhibičnej zóny v mm)
Imipeném (10 µg)
Meropeném (10 µg)
R (11)
R (6)
R (11)
R (6)
S (16)
S (19)
I (14)
R (13)
S (28)
S (27)
S (36)
S (39)
S (30)
S (37)
S (32)
S (26)
S (32)
S (33)
R (12)
S (18)
S (35)
S (28)
R (13)
I (14)
I (14)
S (19)
I (15)
S (18)
R (8)
R (8)
S (18)
S (22)
I (15)
S (19)
S (19)
S (24)
I (14)
S (24)
S (35)
S (36)
S (35)
S (26)
S (34)
S (27)
S (33)
S (27)
S (33)
S (27)
S (35)
S (28)
S (33)
S (26)
S (30)
S (40)
S (21)
S (31)
S (33)
S (31)
S (35)
S (25)
R (12)
R (13)
S (34)
S (27)
R (13)
R (13)
R (12)
R (13)
S (30)
S (28)
S (30)
S (40)
I (14)
S (19)
S (17)
I (15)
S (19)
I (14)
R (12)
R (12)
S (34)
S (35)
S (34)
S (33)
R (13)
R (10)

Produkcia
metalo-beta-laktamáz
+
+
+
+
+
-
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Obr. 1 Výskyt klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa pochádzajúcich z Univerzitnej nemocnice
Bratislava-Ružinov, ktoré boli rezistentné, hranične citlivé a citlivé na karbapenémy imipeném a meropeném

Obr. 2 Výskyt klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa pochádzajúcich z Univerzitnej nemocnice
Bratislava-Ružinov, ktoré produkovali metalo-beta-laktamázy detegované dvojitým diskovým difúznym testom
s využitím EDTA ako inhibítora metalo-beta-laktamáz [7]
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Záver
V testovanom súbore 79 klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa pochádzajúcich
z Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov 24,1% izolátov bolo rezistentných proti imipenému a 22,8% izolátov bolo rezistentných proti meropenému. U 13,9% testovaných klinických izolátov sa na rezistencii proti karbapenémom podieľala produkcia metalo-beta-laktamáz, ktoré hydrolyzujú karbapenémy.
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Aktuálna klasifikácia vysokotatranských jazier na základe
zoskupení pakomárov (Diptera, Chironomidae)
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Univerzita Mateja Bela, Fakulta Prírodných vied, Katedra Biológie a ekológie, Tajovského
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Abstrakt
Exúviá pakomárov boli odoberané z 35 skúmaných plies nachádzajúcich sa vo Vysokých Tatrách v
auguste 2007/09. Celkovo bolo identifikovaných 44 taxónov patriacich do 5 podčeľadí. Na porovnanie
druhového zloženia spoločenstiev študovaných jazier v rokoch 2007/09 bolo použité nemetrické mnohorozmerné
škálovanie a ako miera nepodobnosti bol použitý Sørensenov index. Zmeny v štruktúre spoločenstiev medzi
rokmi 2000 a 2007/09 boli analyzované s využitím permutačného prístupu k mnohorozmernej analýze variancie.
Analýza NMDS rozdelila plesá do troch skupín. Prvú predstavovali jazerá s výskytom druhu Pseudodiamesa
arctica, druhú s prítomnosťou druhov Tanytarsus gregarius a Zalutschia tatrica a tretiu charakterizoval druh
rodu Zavrelimyia sp. a druh Tanytarsus bathophilus. Pri hodnotení zmien v štruktúre spoločenstva medzi rokmi
2000 a 2007/09 neboli zaznamenané žiadne výrazné kvalitatívne posuny.

Kľúčové slová: Chironomidae; vysokohorské jazerá; zotavovanie z acidifikácie; Vysoké Tatry

Úvod a formulácia cieľa
V rámci európskych alpínskych ekosystémov bolo územie Tatier vystavené
najsilnejšiemu vplyvu acidifikačných polutantov [1]. Koncom 80-tych rokov minulého
storočia bolo v Tatrách acidifikovaných asi 42% jazier v nadmorskej výške 1300 − 2200 m
[2].
Keďže v súčasnosti dochádza k zotavovaniu ekosystémov z acidifikačného stresu,
hlavne vďaka zníženiu emisií oxidov síry a dusíka, jazerá sa vracajú naspäť do pôvodného
stavu. Zatiaľ čo chemické zloženie vody tatranských jazier dokazuje ich zotavovanie z
okysľovania, podľa štruktúry spoločenstiev a zastúpenia jednotlivých druhov nie je proces
zotavovania tak jednoznačne preukázateľný.
Od 80-tych rokoch minulého storočia prebieha intenzívny výskum tatranských plies s
cieľom posúdiť antropogénny vplyv na tieto citlivé ekosystémy.
Zástupcovia čeľade Chironomidae sa stali vzhľadom na ich dominantné postavenie
lariev v profundálnych spoločenstvách a dobre identifikovateľné reakcie na kyslíkové pomery,
ako aj kvalitu a kvantitu potravných zdrojov na dne, dôležitým nástrojom klasifikácie
hlbokých stratifikovaných jazier severnej pologule [3, 4]. Rovnako sa dajú využívať ako
indikátory acidifikácie, keďže niektoré druhy rodov napr. Chironomus, Phaenospectra,
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Psectrocladius a Zalutschia, sa vyskytujú aj v kyslých vodách s pH 3,5 – 5,5 [5] a iné sú
naopak na zníženie pH prostredia veľmi citlivé.
Cieľom práce bolo vytvoriť aktuálnu klasifikáciu sledovaných plies na základe
Chironomidae, zistiť kvalitatívnu štruktúru zoskupení pakomárov v tatranských plesách,
porovnať získané biologické údaje so staršími výsledkami a zistiť stav biologickej obnovy
acidifikovaných jazier.

Materiál a metódy
V auguste v rokoch 2007 a 2009 boli odobrané exúvia kukiel pakomárov z 35
vysokotatranských plies. Plávajúce exúviá boli zhromaždené pozdĺž brehu jazera pomocou
siete s veľkosťou ôk 200 mikrometrov, ktorá bola pripojená na tyč dlhú 1,5 m. Materiál
zachytený v sieťke bol umiestnený do označených polyetylénových 100 ml fliaš a
konzervovaný 4% formalínom.
V laboratóriu boli všetky kukly exúvií vytriedené použitím stereomikroskopu (7 – 40
x) a pomocou Berleseho zalievacieho média montované do trvalých mikroskopických
preparátov. Determinácia na úroveň druhov, ak to bolo možné, prebiehala prostredníctvom
svetelného mikroskopu (40 – 400 násobné zväčšenie) a pomocou determinačných kľúčov: [6],
[7], [8], [9].
Na porovnanie druhového zloženia spoločenstiev študovaných jazier v rokoch 2007 2009 sa použilo nemetrické mnohorozmerné škálovanie [10] a ako miera nepodobnosti bol
použitý Sørensenov index [11]. Pri hľadaní konfigurácie s najmenším stresom bol proces
reštartovaný 1000 krát a výsledná konfigurácia bola otočená tak aby prvá os reprezentovala
najväčšiu časť variability.
Zmeny v štruktúre spoločenstiev medzi rokmi 2000 a 2007 - 2009 boli analyzované s
využitím permutačného prístupu k mnohorozmernej analýze variancie [12]. Biologické dáta
boli zosumarizované v matici pozostávajúcej zo 44 druhov a 24 vzoriek z 12 plies (Nižné
Temnosmrečinské pleso, Vyšné Temnosmrečinské pleso, Nižné Terianske pleso, Veľké Žabie
pleso, Batizovské pleso, Ľadové pleso, Prostredné Sivé pleso, Pusté pleso, Starolesnianske
pleso, Vyšné Satanie pleso a Slavkovské pleso) reprezentujúcich 2 odberové obdobia (2000 a
2007 - 2009). Aj v tomto prípade bola podobnosť vyjadrená pomocou Sørensenovho indexu.
Analyzovaný model bol analogický analýze variancie s opakovaným meraním a testoval vplyv
času (odberového obdobia) na celkové druhové zloženie jazier. Hodnoty pravdepodobnosti
boli vypočítané na základe 9999 permutácií pôvodných údajov.
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Výsledky a diskusia
Celkovo bolo zozbieraných 4 946 exúvií pakomárov, ktoré boli identifikované do 44
taxónov patriacich do 5 podčeľadí: Tanypodinae (3 taxóny), Diamesinae (4 druhy),
Prodiamesinae (1 druh) , Orthocladinae (24 taxónov) a Chironominae (13 taxónov).
Analýza NMDS rozdelila plesá do troch skupín. Prvú predstavovali jazerá s výskytom
druhu Pseudodiamesa arctica (pliesko nad Vyšným Žabím plesom, Modré pleso, Volie
pliesko, Vyšné Žabie, Vyšné Terianske, Batizovské a Baranie pleso). V Malom Pustom,
Ľadovom, Okrúhlom plese a Vyšnom Wahlenbergovom sa okrem druhu P. arctica vyskytoval
aj druh Micropsectra radialis.
Druhú skupinu s prítomnosťou druhov Tanytarsus gregarius a Zalutschia tatrica
predstavovali plesá: Slavkovské, Vyšné Satanie, pliesko nad Vyšným Sesterským plesom,
Vyšné Sesterské, Starolesnianske a Studené pleso. Nižné Satanie pleso bolo umiestnené
v ordinačnom priestore (Obr. 1) tiež v tejto skupine kvôli prítomnosti druhu Corynoneura
arctica/scutellata.
Pre tretiu skupinu bol charakteristický druh rodu Zavrelimyia sp. a druh Tanytarsus
bathophilus. K tejto skupine patrí Vyšné Temnosmrečinské, Nižné Temnosmrečinské,
Krivánske Zelené, Krivánske Oko, Veľké Žabie, Malé Žabie a Pusté pleso. Do tejto skupiny
sa zaradili aj plesá Nižné Terianske, Nižné Wahlenbergovo, Capie, Prostredné Sivé,
Sedielkové, Veľké Spišské a Prostredné Spišské pleso, hoci sa v nich nenašli indikačné druhy
tejto skupiny, ale mali zastúpenie druhov Heterotrissocladius marcidus a Corynoneura
arctica/scutellata.
Druh Paratanytarsus austriacus, nachádzajúci sa vo Vyšnom Spišskom, Vyšnom
Furkotskom a Malom Batizovskom plese spôsobil, že tieto jazerá boli posunuté do spodnej
časti ordinačného priestoru (Obr. 1), čím sa nezaradili do žiadnej z troch skupín.
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Obr. 1 Ordinačný graf NMDS zobrazujúci podobnosť spoločenstiev pakomárov študovaných jazier
(vľavo) a centroidy frekventovaných druhov s výskytom vo viac ako 2 plesách (vpravo). Pri zobrazení bolo
použité tzv. half-change škálovanie, kde jednotková zmena na osi zodpovedá polovičnej zmene v zložení
spoločenstva. Druhy sú do ordinačného priestoru premietnuté na základe váženého priemerovnia (OKSANEN et
al., 2008).
Vysvetlivky skratiek: brysub - Bryophaenocladius subvernalis, corarc - Corynoneura arctica/scutellata, hetmar Heterotrissocladius marcidus, macneb - Macropelopia nebulosa, micrad - Micropsectra radialis, paraus Paratanytarsus austriacus, protat Procladius “tatrensis“, pseniv - Pseudodiamesa arctica, pseoct Psectrocladius octomaculatus, tanbat - Tanytarsus bathophilus, tangre - Tanytarsus gregarius, zaltat - Zalutschia
tatrica, zavspe - Zavrelimyia sp., Bara - Baranie pleso, Bati - Batizovské pleso, Capi - Capie pleso, KrOk Krivánske Oko, KrZe - Krivánske Zelené pleso, Lado - Ľadové pleso, MBat - Malé Batizovské pleso, Modr Modré pleso, MPus - Malé Pusté pleso, MZab - Malé Žabie pleso, NSat - Nižné satanie pleso, NTem - Nižné
Temnsomrečinské pleso, NTer - Nižné Terianske pleso, NWah - Nižné Wahlenbergovo pleso, Okru - Okrúhle
pleso, PrSiv - Prostredné Sivé pleso, PrSp - Prostredné Spišské pleso, Pust - Pusté pleso, Sedi - Sedielkové
pliesko, SesP - pliesko nad Vyšným Sesterským plesom, Slav - Slavkovské pleso, Star - Starolesnianske pleso,
Stud - Studené pleso, VeSp - Veľké spišké pleso, VeZb - Veľké Žabie pleso, VFur - Vyšné Furkotské pleso, Voli
- Volie pliesko, VSat - Vyšné Satanie pleso, VTem - Vyšné Temnosmrečinské pleso, VySe - Vyšné Sesterské
pleso, VySp - Vyšné Spišské pleso, VWah - Vyšné Wahlenbergovo pleso, VyZb - Vyšné Žabie pleso, VZbP pliesko nad Vyšným Žabím plesom

Pri hodnotení zmien v štruktúre spoločenstva medzi rokmi 2000 a 2007/09 neboli
zaznamenané žiadne výrazné kvalitatívne posuny (pseudo-F = 2,1; p = 0,064), pričom zmeny
v čase vysvetľovali len veľmi nízke percento variability v matici podobnosti (3,4%). Tento
záver však nemožno interpretovať ako stabilitu spoločenstiev v čase ale skôr ako dôsledok
veľkej heterogenity údajov resp. absencie spoločného trendu vo všetkých plesách. Do analýzy
NMDS z rokov 2007/09 vstupovalo len 10 rovnakých plies ako v analýze v roku 2000 a
celkovo bolo v roku 2000 zazanamenaných v jednotlivých plesách viac druhov ako v rokoch
2007/09.
V podstate sa podarilo identifikovať skupinu acidifikovaných plies: Slavkovské,
Vyšné Satanie, pliesko nad Vyšným Sesterským plesom, Vyšné Sesterské, Starolesnianske a
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Studené pleso. Prostredné Sivé pleso, ktoré bolo analýzou v roku 2000 zaradené medzi silne
acidifikované plesá a teraz sa umiestnilo do tretej skupiny, vďaka absencii druhov Tanytarsus
gregarius a Zalutschia tartica. Rovnako aj plesá nezahrnuté v roku 2000 do analýzy, Vyšné
Sesterské a Studené pleso, prítomnosťou druhu Paratanytarsus austriacus naznačujú proces
obnovy. Absencia druhu Micropsectra radialis v predtým acidifikovanom Batizovskom plese
by mohla byť signálom, že biologické zotavovanie v jazere nebolo ešte úplne dokončené,
keďže tento druh je intolerantný k acidifikácii a jeho výskyt indukuje obnovu plesa.
Slavkovské, Vyšné Satanie a Starolesnianske pleso nevykazujú žiadne zmeny ohľadne ich
zotavovania sa z acidifikácie.
Výskum v rokoch 2007 – 2009 doplnil zoznam doteraz zistených pakomárov v
tatranských plesách (BITUŠÍK 2004) o ďalšie druhy: Acricotopus lucens (pliesko nad Vyšným
Sesterským plesom), Cricotopus curtus (Sedielkove pliesko), Cricotopus tibialis (Prostredné
Sivé a Studené pleso), Limnophyes cf. edwardsi (Vyšné Spišské pleso), Limnophyes cf.
paludis (Prostredné Sivé pleso), Limnophyes Pe 1a (Modré pleso), Metriocnemus eurynotus
(Vyšné Furkotské pleso), Tokunagaia cf. tonollii (Prostredné Sivé pleso), Micropsectra
atrofasciata (Volie a Sedielkove pleso), Micropsectra bavarica (Krivánskeho Oko),
Micropsectra lindebergi/insignilobus (Pusté a Veľké Spišské pleso). Pri niektorých druhoch
(cf.) by sa vyžadovala ešte detailnejšia determinácia na základe imága. Za faunisicky
významný sa považuje aj druh Hydrobaenus spinnatis (Vyšné Terianske pleso), nájdený v
Tatrách len druhýkrát.

Záver
Na základe výsledkov z výskumu v rokoch 2007/09 sa podarilo rozdeliť sledované
vysokotatranské plesá do troch skupín. Zaujímavé, z hľadiska zotavovania jazier, je
Prostredné Sivé pleso, ktoré bolo analýzou v roku 2000 zaradené medzi silne acidifikované
plesá a teraz sa umiestnilo do tretej skupiny, vďaka absencii druhov Tanytarsus gregarius a
Zalutschia tartica. Rovnako aj plesá nezahrnuté v roku 2000 do analýzy, Vyšné Sesterské a
Studené pleso, prítomnosťou druhu Paratanytarsus austriacus naznačujú proces obnovy.
Pri hodnotení zmien v štruktúre spoločenstva medzi rokmi 2000 a 2007/09 neboli
zaznamenané žiadne výrazné kvalitatívne posuny.
Výsledky diplomovej práce môžu byť využité ako referenčné dáta pre dlhodobý
monitoring jazier Vysokých Tatier, najmä v súvislosti so zotavovaním z acidifikácie a
globálními klimatickými zmenami.
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Abstrakt
V dvadsiatom storočí prekonala enzymológia prudký rozvoj a v súčasnosti je široko využívaná
v potravinárskej, farmaceutickej a kozmetickej sfére. Biokatalytická produkcia chemikálii sa rýchlo rozšírila a
jedným z cieľových molekúl akademického a priemyselného výskumu sa stali chuťové a vonné látky.
Biotechnologická výroba týchto prírodných aromatických látok je založená na využití mikroorganizmov
a izolovaných enzýmov, ktoré predstavujú výbornú alternatívu oproti tradičnej chemickej konverzii. Základným
predpokladom pre úspešnú biokonverziu je výber vhodných mikroorganizmov, enzýmov a zabezpečenie
optimálnych reakčných podmienok. V prípade oxidoreduktáz je dôležité navrhnutie systému pre regeneráciu
kofaktorov. NAD+ závislá formiát dehydrogenáza (FDH, E.C. 1.2.1.2) je jedným z najsľubnejších enzýmov na
regeneráciu NADH a na produkciu opticky čistých alkoholov. V tejto práci sme sa zamerali hlavne na
optimalizáciu expresie rekombinantnej FDH v bunkách Escherichia coli.

Kľúčové slová: biokatalýza; prírodné aromatické látky; oxidoreduktázy; regenerácia kofaktorov;

Úvod a formulácia cieľa
Prvé chuťové a vonné látky boli pripravené v devätnástom storočí organickou
syntézou. Postupný rozvoj chémie umožnil izoláciu a prípravu širokej škály aromatických
látok využiteľných v priemysle. Väčšina týchto produktov bola pripravená extrakciou
z prírodných materiálov, ich koncentrácia bola však veľmi nízka, izolácia finančne náročná
a komplikovaná, hlavne vtedy keď sa pracovalo s exotickými rastlinami alebo chránenými
druhmi živočíchov [1].
V súčasnosti rastie v priemyselnej výrobe podiel novej, modernej bioprodukcie a
postupne sa rozširuje trh s chuťovými a vonnými látkami biotechnologického pôvodu.
Z chemického hľadiska nie je rozdiel medzi látkou syntetizovanou v prírode a produkovanou
v laboratóriu [2]. Legislatíva to ale definuje odlišne. Súčasný US [3] a Európsky [4] zákon
hovorí, že „prírodné“ chuťové látky sú látky, ktoré sa výlučne získavajú extrakciou prírodných
zdrojov, alebo sú pripravené buď enzymatickou alebo mikrobiálnou cestou, ktoré obsahujú
prekurzory izolované z prírody. Látky, ktoré sa nachádzajú v prírode, ale sú produkované
chemickými metódami sa musia označiť ako „prírode identické“. Táto klasifikácia
jednoznačne zvýhodňuje „prírodné“ produkty oproti „prírode identickým“. Syntetické
výrobky sú menej cenené spotrebiteľmi, chemická produkcia predstavuje záťaž pre životné
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prostredie, navyše vedie k vzniku nežiadajúcich racemických zmesí, pri ktorých vznikajú
rozdielne zmyslové vlastnosti molekúl. Biokatalýza predstavuje užitočnú pomôcku práve
v takýchto situáciách, katalyzuje totiž širokú škálu regio- a stereošpecifických reakcii. Oproti
tomu chemická syntéza je menej špecifická a len ťažko sa dajú dosiahnuť podobné výsledky
[5].
Enzýmy sú pozoruhodné katalyzátory schopné akceptovať široké spektrum substrátov
a katalyzovať aj enantio- a regioselektívne reakcie. Dôsledkom toho ich môžeme využívať
nielen pri jednoduchých, ale aj viackrokových transformáciách. Ich vysoká selektivita
umožňuje výhodný priebeh reakcie bez nežiadúcich vedľajších produktov, ktoré by mohli byť
toxické a tak sú zároveň aj šetrné k životnému prostrediu a sú dokonalou alternatívou
konvenčnej chemickej katalýzy [6].
Oxidačnoredukčné reakcie majú dôležitú úlohu v biotransformácii, katalyzujú
oxidáciu sekundárnych alkoholov na aldehydy. Alkohol dehydrogenáza (E.C 1.1.1.1.)
izolovaná zo Saccharomyces cerevisiae je vhodná najmä na produkciu opticky čistých
alkoholov. Pre svoju činnosť potrebuje ako kofaktor NAD(P)+, ktorý je relatívne nestabilný
a drahý na použitie v ekvimolárnych množstvách. Riešením problému je navrhnutie
regeneračného systému, ktorý vyžaduje len katalytické množstvo koenzýmov [7].

Obr. 1 znázorňuje biokonverziu C6 aldehydu na C6 alkohol pomocou ADH, pričom FDH zabezpečuje
regeneráciu nikotínamidového kofaktora. Obrázok prepracovaný podľa Presečki a Vasic-Rački z roku 2009 [8].

Regenerácia je dosiahnutá následnou oxidoredukčnou reakciou, využitím formiát
dehydrogenázy (FDH, E.C 1.2.1.2) z Candida boidinii, ktorá katalyzuje oxidáciu mravčanu
(formiátu) na oxid uhličitý pri súčasnej redukcii NAD+ na NADH [9].
Cieľom práce bola optimalizácia expresných podmienok pre produkciu CbFDH
a purifikácie požadovaného enzýmu.
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Materiál a metódy
Použitý bakteriálny kmeň: V tejto práci som použila bakteriálny kmeň Escherichia
coli Rosetta Gami 2(DE3) na heterologickú expresiu od firmy Novagen®.
Genotyp: ∆(ara-leu)7697 ∆lacX74 ∆phoA PvuII phoR araD139 ahpC galE galK rpsL (DE3)
F´[lac+ lacIq pro] gor522::Tn10 trxB pRARE2 (CamR, StrR, TetR).
Použité plazmidy: Pri príprave nových expresných plazmidov sme používali
komerčné expresné vektory pET29b(+) od firmy Novagen®.
Izolácia plazmidovej DNA: komerčne dostupný kit od firmy Fermentas® s názvom
GeneJETTM Plasmid Miniprep kit.
Transformácia kompetentných buniek: podľa Weston a kol., 1981 [10]
Indukcia expresie: pridáme 1mmol .dm-3 IPTG do tekutej bakteriálnej kultúry pri OD
0,4 – 0,6.
SDS polyakrylamidová elektroforéza: podľa Laemmli a kol., 1970 [11]
Sonikácia: Bunky rozbijeme ultrazvukom na klasickom sonikátore (MSE) so sondou
v priamom kontakte s biologickou vzorkou. Sonikácia trvá desať cyklov, z ktorých každý trvá
10 sekúnd s 10 sekundovým chladením na ľade. Vzorku scentrifugovaním pripravíme na
purifikáciu.
Purifikácia: purifikáciu proteínov sme uskutočnili na HPLC UltiMate3000 na
kolónke ProPac IMAC-10 od firmy Dionex. Zloženie použitých tlmivých roztokov je
nasledovné:

Ekvilibračný tlmivý roztok: 20 mmol.dm-3 TrisHCl pH=7,9
500 mmol.dm-3 NaCl
5 mmol.dm-3 imidazol
Premývací tlmivý roztok:

20 mmol.dm-3 TrisHCl pH=7,9
500 mmol.dm-3 NaCl
50 mmol.dm-3 imidazol

Elučný tlmivý roztok:

20 mmol.dm-3 TrisHCl pH=7,9
500 mmol.dm-3 NaCl
500 mmol.dm-3 imidazol

Stanovenie aktivity enzýmov: Aktivitu enzýmov sme stanovovali meraním zmien
koncentrácie NAD+ a NADH pomocou absorbancie pri vlnovej dĺžke 340nm.

Výsledky a diskusia
Kmeň E. coli Rosetta Gami 2(DE3) sme transformovali plazmidom pET29 FDHx11.
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Pozitívne klony sme inokulovali do LB média s príslušným antibiotikom. Kultúru sme
inkubovali pri 37 °C až kým nedosiahli OD600= 0,5. Expresiu sme indukovali pridaním IPTG
s rôznymi koncentráciami. Expresiu rekombinantného proteínu FDH sme testovali v časových
intervaloch 1h, 2h a 3h a detegovali elektroforézou v 12% SDS-polyakrylamidovom géle,
výsledky sú uvedené na nasledujúcich obrázkoch. Po expresii sme bunky rozbili ultrazvukom
na klasickom sonikátore (MSE), scentrifugovali a výskyt proteínu v pelete a v supernatante
sme taktiež detegovali elektroforézou.

A:

B:

Obr.2 SDS-PAGE expresia v bunkách E. coli RosettaGami2(DE3) pET29FDHx11
A: kultivačná teplota 37°C, koncentrácia IPTG 1mmol.dm-3. Dráha 1:ladder 2: bez indukcie 3:1h po indukcii
4: 2h po indukcii 5: 3h po indukcii 6: pelet po sonikácii 7: supernatant po sonikácii. Šípka znázorňuje
nerozpustný proteín.
B: kultivačná teplota 30°C, koncentrácia IPTG 1mmol.dm-3. Dráha 1: ladder 2: bez indukcie 3: 1h po indukcii
4: 2h po indukcii 5: 3h po indukcii 6: pelet po sonikácii 7: supernatant po sonikácii. Šípka znázorňuje
nerozpustný proteín.

A:

B:

Obr.3 SDS-PAGE expresia v bunkách E. coli RosettaGami2(DE3) pET29FDHx11
A: kultivačná teplota 25°C, koncentrácia IPTG 1mmol.dm-3. Dráha 1: bez indukcie 2: 1h po indukcii 3: 2h po
indukcii 4: 3h po indukcii 5: pelet po sonikácii 6: supernatant po sonikácii. Šípka znázorňuje rozpustný proteín.
B: kultivačná teplota 25°C, koncentrácia IPTG 0,5mmol.dm-3. Dráha 1: bez indukcie 2: 1h po indukcii 3: 2h po
indukcii 4: 3h po indukcii 5: 4h po indukcii 6: pelet po sonikácii 7: supernatant po sonikácii. Šípka znázorňuje
rozpustný proteín.
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A:

B:

Obr.4 A: SDS-PAGE expresia v bunkách E. coli RosettaGami2(DE3) pET29FDHx11
A: kultivačná teplota 37°C, koncentrácia IPTG 1mmol.dm-3, koncentrácia DTT 1mmol.dm-3 Dráha 1: bez
indukcie 2:1h po indukcii 3: 2h po indukcii 4: 3h po indukcii 5: pelet po sonikácii 6: supernatant po sonikácii.
Šípka znázorňuje rekombinantný proteín.
Obr.4 B: Purifikácia rekombinantného proteínu FDH
1: exspresia bez indukcie 2: expresia 3h po indukcii 3:pelet po sonikácii 4:supernatant po sonikácii 5:proteínový
ladder 6:flow through z HPLC 7:purifikovaný proteín. Šípka znázorňuje rekombinantný proteín.

Rekombinantný proteín sa nachádzal v inklúznych telieskach t.j. pelete pri kultivačnej
teplote 37 °C aj pri kultivačnej teplote 30°C. Po znížení kultivačnej teploty na 25 °C sa nám
podarilo získať proteín v rozpustnom stave, po sonikácii ostal v supernatante. Po znížení
koncentrácie induktora na 0,5 mmol.dm-3 sme získali väčší výťažok ako pri koncentrácii 1
mmol.dm-3. Pri kultivačnej teplote 37 °C sme pridali 1 mmol.dm-3 ditiotreitol, ktorý zvyšoval
podiel rozpustného proteínu. Purifikáciu FDH sme uskutočnili vysokotlakovou kvapalinovou
chromatografiou (HPLC). Výber vektora bol robený s ohľadom na následnú purifikáciu.
Vektor pET29b+ od firmy Novagen® má na C terminálnom konci His•Tag, ktorý sa využíva
pri purifikácii [12]. Histidínové zvyšky sa viažu na immobilizované kovové ióny. Pri HPLC
sme prístroj premývali ekvilibračným tlmivým roztokom, ďalej premývacím tlmivým
roztokom a nakoniec elučným tlmivým roztokom. Získali sme purifikovaný, aktívny proteín.
Aktivitu FDH sme overili pri laboratórnej teplote meraním zmien koncentrácie NAD+
pomocou

absorbancie

pri

vlnovej

dĺžke

340nm

[13].

Aktivita

enzýmu

je

223,79 jednotiek .ml-1, pričom 1 jednotka v prítomnosti β-NAD pri pH= 7,0 oxiduje 1 µmol
formiátu na CO2 za minútu. Rekombinantný proteín ale nebol dostatočne purifikovaný,
nachádzal sa v zmesi ďalších proteínov a preto vyžaduje ďalšiu purifikáciu.

Záver
Dosiahli sme vysokú úroveň expresie požadovaného proteínu v kmeni E. coli
RosettaGami2(DE3).
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Optimalizovali sme podmienky expresie tak, aby sme získali rozpustný proteín FDH.
Rekombinantný proteín sme purifikovali v preparatívnom množstve a overili sme jeho
enzýmovú aktivitu.
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Abstrakt
Avifaunu na území Trenčína a v širšom okolí sme sledovali v rokoch 1996 až 2010. Charakterizovali
sme druhové bohatstvo ako počet zaznamenaných druhov podľa jednotlivých kategórií výskytu a typu
ekosystému. Opísali sme tiež rozšírenie a charakter výskytu jednotlivých druhov a početnosť dominujúcich
hniezdičov. Zistili sme spolu 226 druhov, z toho 211 bolo zistených v akvatických ekosystémoch, 90 v lesných a
122 v ostatných. 129 druhov na území hniezdilo, 6 iba pravdepodobne, 164 druhov sa vyskytlo ako migrant, 114
ako hibernant, 26 estivovalo a 22 sa vyskytlo akcesoricky. V porovnaní s inými územiami a celkovým druhovým
bohatstvom avifauny Slovenska ide o pomerne veľké počty. Je to najmä vďaka vhodnej geografickej polohe,
kvôli výraznej priestorovej diverzite ekosystémov a bohatej orografickej členitosti územia. Čiastočne spracované
údaje o výskyte vtáctva na území Trenčína a širšieho okolia sú úvodným príspevkom k pripravovanej monografii
o avifaune tohto regiónu.

Kľúčové slová: druhové bohatstvo; počet druhov; avifauna; Trenčín; rozšírenie; charakter výskytu

Úvod a formulácia cieľa
Údaje o druhovom bohatstve avifauny z lokalít Slovenska už dnes nie sú tak
doceňované ako v minulosti, napr.: [1, 2, 3]. Je tu už len málo dôkladnejšie nepreskúmaných
území. Iné ale platí o prácach, ktoré zahŕňajú poznatky z rozsiahlych regiónov za dlhšie
časové obdobie. Ich monografické spracovanie [4, 5] začína byť aktuálne najmä vo svetle
súčasných antropogénnych zmien v krajine a zmien klimatických podmienok vyúsťujúcich k
posunom areálov rozšírenia mnohých vtáčích druhov. Počet zaznamenaných druhov, ako
základný parameter druhového bohatstva [6], môže v tomto smere poslúžiť ako indikátor
kvality environmentálnych podmienok pre výskyt vtáctva.
Ornitologické poznatky z územia Trenčína a jeho širšieho okolia neboli do súčasnosti
komplexne spracované prakticky v žiadnej práci. Čiastkové výsledky z hodnotnejších lokalít
boli síce už publikované [7, 8, 9, 10, 11], dokonca i z dávnejšej minulosti [12, 13], ale chýbal
tu aktuálny prehľad zaznamenaných druhov z celého regiónu. Cieľom nášho príspevku je teda
charakterizovať druhové bohatstvo avifauny Trenčína a širšieho okolia, opísať rozšírenie
a charakter výskytu jej druhov a početnosť dominujúcich hniezdičov pre obdobie rokov 1996
až 2010.
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Materiál a metódy
Záujmové územie sa nachádza na západnom Slovensku a pozostáva z častí
orografických celkov 490, 801, 480, 100 a 120 [14]. Výskumná plocha na území Trenčína
(1430 ha) je na severe ohraničená PR Zamarovské jamy, na juhu Halalovkou, na západe
stavidlom hate Trenčianske Biskupice a na východe Zábraním. Plocha predstavujúca širšie
okolie je na severe ohraničená Dulovom, na juhu Hornou Stredou, na západe PP Grúň a na
východe Novou Lehotou. Intenzívnejší ornitologický výskum začal na území až v roku 1996.
Medzi najpoužívanejšie kvantitatívne a kvalitatívne metódy mapovania hniezdnej zložky
avifauny patrili priame vyhľadávanie hniezd a metóda mapovania hniezdnych teritórií, menej
pásová metóda [15]. Druhové bohatstvo sme vyjadrili počtom taxónov na úrovni druhu pre
celé územie a zvlášť pre Trenčín a jeho širšie okolie. Zoznam druhov uvádzame v tab. 1.
Taxonomický systém vychádza z práce [16]. Charakter výskytu druhov sme opísali
prostredníctvom kategórií upravených podľa práce [17] (pozri vysvetllivky v tab. 1).
Rozšírenie sme charakterizovali štyrmi stupňami (vysvetllivky v tab. 1). Odhady početnosti
dominujúcich hniezdičov sme prepočítali na rozlohu prislúchajúceho hniezdneho biotopu
na území Trenčína zo zaznamenaných hniezdnych denzít na niektorých menších mapovacích
plochách.
Výsledky a diskusia
Za obdobie od roku 1996 do roku 2010 sme na území Trenčína a v jeho širšom okolí
zaznamenali výskyt spolu 226 druhov vtákov, čo predstavuje 65 % z počtu zaznamenaného
na Slovensku [16]. Z toho 211 bolo zistených v akvatických ekosystémoch, 90 v lesných a
122 v ostatných. 129 druhov na území hniezdilo, ďalších 6 iba pravdepodobne, 164 druhov sa
vyskytlo ako migrant, 114 ako hibernant, 26 estivovalo a 22 sa vyskytlo akcesoricky.
Z hniezdičov bolo v tomto období bežne rozšírených (stupeň 4) 26 druhov. Z nich
najpočetnejšie boli Delichon urbica (odhad hniezdnej početnosti len na území Trenčína 500 –
550 párov), Fringilla coelebs (194 – 238 p.), Turdus merula (177 – 208 p.), Sylvia atricapilla
(132 – 173 p.), Parus major (106 – 133 p.) a Erithacus rubecula (103 – 141 p.). Málo
rozšírených hniezdičov (stupeň 3) bolo 37 druhov. Vzácnych hniezdičov (st. 2) sme
zaznamenali 50 druhov. Zistili sme tiež raritné hniezdenie (st. 1) u 16 druhov (napr. Aquila
heliaca, Porzana porzana a Otus scops). Z migrantov bolo bežne rozšírených (st. 4) 23
druhov, málo rozšírených (st. 3) 27 druhov, vzácnych (st. 2) 87 a raritných (st. 1) 27.
Z hibernantov bolo bežne rozšírených (st. 4) 23 druhov, málo rozšírených (st. 3) 22, vzácnych
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(st. 2) 52 a raritných (st. 1) 17. Len na území Trenčína sme zaznamenali 178 druhov vtákov,
z toho 165 v akvatických ekosystémoch, 70 v lesných a 85 v ostatných. V širšom okolí sme
zistili 220 druhov, z toho 208 v akvatických, 86 v lesných a 112 v ostatných ekosystémoch.
K približne podobným výsledkom, aké boli u nás, sa dospelo aj v širšom okolí Piešťan
za obdobie rokov 1986 až 1998 [18] (238 druhov, 110 hniezdičov za 18 rokov). Údaje pre
porovnanie z iných rozsiahlejších území: Okres Žilina, 164 druhov, 118 hniezdičov [19];
Košice – aglomerácia, 194 druhov, 120 hniezdičov [20]; Lučenská kotlina, 166 druhov, 126
hniezdičov [3]; Žitný ostrov, 292 druhov, 163 hniezdičov [4] a CHVÚ Poľana, 185 druhov
vtákov, z toho až 134 hniezdičov [5].

Tab. 1 Charakter výskytu a rozšírenie vtákov Trenčína a širšieho okolia v rokoch 1996 až 2010.
Vysvetlivky: PN – pravdepodobný nidifikant, N – nidifikant, E – estivant, M – migrant, H – hibernant, A –
akcesor, 1 – raritný (1-3 výskyty), 2 – vzácny, 3 – málo rozšírený, 4 – bežne rozšírený
Druhy
PN
Gavia arctica
Tachybapt. ruficollis
Podiceps cristatus
P. grisegena
P. nigricollis
Phalacrocorax carbo
P. pygmaeus
Botaurus stellaris
Ixobrychus minututs
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Ardea alba
Ardea cinerea
A. purpurea
Ciconia ciconia
C. nigra
Platalea leucorodia
Cygnus olor
C. cygnus
Anser fabalis
A. albifrons
A. anser
Anas penelope
A. strepera
A. crecca
A. platyrhynchos
A. acuta
Querq. querquedula
Spatula clypeata
Netta rufina
Aythya ferina

N

E

2
2

3
2

2

2
2
2
3
3
1
3

4

2
3
2
2
3
4
2
4
3

2

2
4
1

1
1

M
1
3
3
2
2
4

2

2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2

H
1
4
3

A

4
1

2
2
4

2
3

1

2
1
2

4
2
2
2
1
2
3
4
2

2
3

Druhy
Cuculus canorus
Caprim. europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus canus
P. viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
D. syriacus
D. medius
D. leucotos
Dryobates minor
Picoides tridactylus
Galerida cristata
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus trivialis
Anthus pratensis
A. cervinus
A. spinoletta
Motacilla cinerea
M. alba
M. flava
Bombycilla garrulus
Cinclus cinclus

PN

N
3
1
4
2
1

E

A

2
2

1
2
3

3
2
2
2
4

H

4

1
1

M
3

2
2
2
4
2
3
2
2

2

1
3
2
2

1
2

2

1
4
2
4
4
2

2
3
2
2

1

2
2
4
2
4
4
2
2
1
1
2
3
2

2

2
1
2
3
2
2
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Druhy
A. nyroca
A. fuligula
A. marila
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
M. fusca
Bucephala clangula
Mergellus albellus
M. serrator
M. merganser
Pernis apivorus
Milvus migrans
M. milvus
Haliaeetus albicilla
Circus aeruginosus
C. cyaneus
C. pygargus
Accipiter gentilis
A. nisus
Buteo buteo
Ictinaetus pomarinus
A. heliaca
A. chrysaetos
Pandion haliaetus
Falco tinunnculus
F. vespertinus
F. columbarius
F. subbuteo
F. cherrug
F. peregrinus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Rallus aquaticus
Porzana porzana
Crex crex
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Himan. himantopus
Charadrius dubius
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Calidris canutus
C. temminckii
Ereunetes alpina
Philomachus pugnax
Lymnocryp. minimus
Gallinago gallinago
G. media
Scolopax rusticola

PN

N

E

2

2

2

M
2
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

H

A

3
2
1
2
2
2
3
2

2
2
2
2
2
2
4

3
1
1

1

2
2
4

2
2
1
2

1
2
3

3
1
1

2
1
2
2
3
2
1
2
2
2

2
2

2

2
1
2
2

2
3

2

2

3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
1
2
2
2
1
2
1
2

2
3
1

1
2

Druhy
PN
Nannus troglodytes
Prunella modularis
P. collaris
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
L. megarhynchos
L. svecica
Phoenicurus ochruros
P. phoenicurus
Saxicola rubetra
S. torquata
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
T. pilaris
T. philomelos
T. iliacus
T. viscivorus
Locustella naevia
L. fluviatilis
L. luscinioides
Calamodus schoenob.
Notiocichla palustris
N. scirpaceus
A. arundinaceus
Hippolais icterina
Sylvia nisoria
S. curruca
S. communis
S. borin
S. atricapilla
Phyllosc. sibilatrix
P. collybita
P. trochilus
Regulus regulus
R. ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula parva
F. albicollis
F. hypoleuca
Panurus biarmicus
Aegithalos caudatus
Poecile palustris
P. montanus
Lophoph. cristatus
Periparus ater
Cyanistes caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Tichodr. muraria
Certhia familiaris
C. brachydactyla

N
4
3
4
4
4
2
1
3
2
4
4
4
3
2
2
1
2
3
2
2
4
2
3
4
2
4
3
4
3
3
3
2
2
1
3
4
2
3
4
4
4
4
4
3

E

M
3
1
4
1
4
2
4
2
2
3
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
3
2
2
4
2
3
4
2
4
3
4
3

H
4
2
1
3

A

4
4
2

1

3
1
3
2
2
2
3
4
2
3
4
4
4
4
1
4
3
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Druhy
PN
Limosa limosa
Numenius phaeopus
N. arquata
Tringa erythropus
T. totanus
T. nebularia
T. ochropus
T. glareola
Actitis hypoleucos
Sterc. longicaudus
Ichtyaet. melanoceph.
Hydrocol. minutus
Chroicoc. ridibundus
Larus canus
L. fuscus
L. cachinn./michah.
L. argentatus
Sterna caspia
S. hirundo
Chlidonias hybrida
Ch. niger
Ch. leucopterus
Columba oenas
C. palumbus
Streptopelia decaocto
S. turtur
Otus scops
Bubo bubo
Strix aluco
Asio otus
A. flammeus

N

E

2
1

2

M
1
1
2
1
1
2
2
2
2

H

A

2
2
1

1
3
1

3
2

2

2

3

2
3
4
3
1
1
3
3

2

2
2
4
4
2
4
1
1
3
2
2
2
2
3

4
4

3
2

4

2

2
4

3
1
3
3
1

Druhy
PN
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius collurio
L. excubitor
Garrulus glandarius
Pica pica
Nucifr. caryocatactes
Coloeus monedula
Corvus frugilegus
1
C. corone
C. corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
P. montanus
Fringilla coelebs
F. montifringilla
Serinus serinus
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Spinus spinus
Linaria cannabina
L. flavirostris
Acanthis flammea
Loxia curvirostra
1
Pyrrhula pyrrhula
Coccot. coccothraus.
Plectrophenax nivalis
Emberiza citrinella
E. hortulana
E. schoeniclus
E. calandra

N
2
3
2
2
3
3

E

3

2

2
4

2
2
3
3
3
4

3

4
2
3
2
3
2
2

3
3
3
2

2
3
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Záver
Počas 14-ročného monitoringu vtáctva na území Trenčína a v jeho širšom okolí sme
zaznamenali počty druhov a hniezdičov, ktoré sú v porovnaní s inými územiami pomerne
veľké. Je to dôsledkom najmä vhodnej geografickej polohy na strete viacerých
zoogeografických oblastí. Veľké druhové bohatstvo avifauny je tu podmienené výraznou
priestorovou diverzitou ekosystémov a bohatou orografickou členitosťou. K druhovej skladbe
prispela i špecifická krajinná štruktúra Bielych Karpát pozostávajúca z extenzívne
obhospodarovaných lúčnych porastov a sadov i samotné Považské podolie, ktoré patrí k
významnej migračným trasám vtáctva [1]. Medzi najpočetnejšie zaznamenané hniezdiče
územia patria Delichon urbica a Fringilla coelebs. Výsledky budú využité najmä pri
hodnotení

antropogénnych

zmien

na

území

a poskytnú

vhodný

podklad

pre

krajinnoekologickú evaluáciu dotknutých plôch a racionálne funkčné a priestorové využívanie
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územia Trenčína.
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Abstrakt
Nanočastice sú častice s veľkosťou od 1 do 100 nm, ktoré sa svojimi vlastnosťami odlišujú od častíc
s väčšími rozmermi rovnakého chemického zloženia. Vďaka týmto vlastnostiam sa používajú v rôznych
priemyselných odvetviach vrátane nanomedicíny. Na druhej strane, nanočastice môžu predstavovať možné
riziko pre ľudské zdravie. V našej práci sme skúmali potenciálny genotoxický účinok štyroch nanočastíc:
titanium dioxid (TiO2), poly (D, L-laktid-co-glykolid) (PLGA), oxid želežitý (Fe3O4) obalený kyselinou olejovou
a oxid kremičitý (silika). Ľudské lymfocyty izolované z venóznej krvi ôsmych dobrovoľníkov sme ovplyvnili
nanočasticami a metódou Comet assay detekovali zlomy a oxidačné poškodenia DNA. Zistili sme, že zatiaľ čo
TiO2, PLGA a silika neindukovali DNA poškodenie, Fe3O4 obalený kyselinou olejovou indukuje zlomy DNA
ako aj oxidačné poškodenia.

Kľúčové slová: nanočastice; Comet assay; oxidačné poškodenia DNA; zlomy DNA; ľudské lymfocyty
Úvod a formulácia cieľa
V posledných rokoch narastá záujem o výskum v oblasti nanovedy a nanotechnológie.
Ukazuje sa, že nanočastice môžu mať

široké využitie v rôznych oblastiach priemyslu

vrátane medicíny [1]. Aplikácia nanočastíc v nanomedicíne by mohla prispieť k rýchlejšej
diagnostike a cielenej liečbe rôznych druhov ochorení. Aby tieto nanočastice mohli byť
bezpečne využívané, je nevyhnutné zistiť a eliminovať potenciálny toxický účinok, aby sa
predišlo nežiaducim škodlivým vplyvom na ľudské zdravie [2]. V našej štúdii sme sa zamerali
na sledovanie biologického účinku vybraných nanočastíc na DNA ľudských lymfocytov.
Cieľom našej práce bolo zisťovanie potenciálneho genotoxického účinku štyroch
testovaných nanočastíc: titanium dioxid (TiO2), poly (D,L-laktid-co-glykolid) (PLGA), oxid
želežitý (Fe3O4) obalený kyselinou olejovou a oxid kremičitý (silika) na ľudské lymofocyty
a jeho porovnanie. Na testovanie sme si zvolili metódu alkalickej jednobunkovej gélovej
elektroforézy

(„Comet

assay“)

modifikovanú

s použitím

reparačného

enzýmu

formamidopyrimidín DNA glykozyláza (FPG), ktorý rozpoznáva oxidačné poškodenia, najmä
oxidované puríny (8-Oxo-7,8-dihydroguanín (8-oxoGua)) [3].
Testované nanočastice majú veľký potenciál pre celý rad diagnostických
a terapeutických aplikácií v medicíne. Nanočastice siliky po biokonjugácii s fluorescenčnými
látkami slúžia ako kontrastné látky. Nanočastice oxidu železitého disponujú magnetickými
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vlastnosťami, ktoré môžu byť využité na vizualizáciu buniek prostredníctvom magnetickej
rezonancie. Ich nanometrické rozmery umožňujú sledovať nielen anatomické, ale aj
fyziologické a molekulárne zmeny [4]. Vytvorenie nového špecifického spôsobu dopravy
liečiv na cielené miesto prostredníctvom nanočastíc umožňuje uvoľnenie liečiv a zvýšenie ich
účinnosti v cieľovom tkanive alebo orgáne, pričom dochádza k redukcii nepriaznivých
toxických účinkov v ostatných orgánoch [5]. Nanočastice oxidu titaničitého by mohli slúžiť
ako transportéry zabezpečujúce fotostabilitu a zvýšenie hydrofóbnosti famakologicky
aktívnych liečiv, čím by mohli prispieť k účinnejšej terapii. Polymerické biodegradovateľné
materiály ako PLGA sa využívajú ako obaly na zníženie toxicity, pretože nepôsobia v tele
príliš dlho [6].
Napriek veľkým možnostiam využitia nanočastíc pre zdravie ľudí, je ich možná
genotoxicita väčšinou nesledovaná či prehliadaná. Nanočastice majú fyzikálno-chemické
vlastnosti odlišné od chemicky totožných častíc väčších rozmerov alebo konvenčných
chemických látok. Existuje tak riziko, že môžu mať nepredvídateľný toxický efekt vrátane
genotoxického. Predpokladá sa, že nanočastice môžu indukovať oxidačný stres a následne
spôsobiť zápalové reakcie alebo poškodenia DNA. Keďže nanočastice môžu prechádzať
priamo cez bunkové membrány, môžu získať tiež prístup k bunkovému jadru a tak priamo
atakovať DNA [7].

Materiál a metódy
Nanočastice: TiO2 (Joint research Centre, European Commision, Italy), PLGA
(Advanced Cell In Vitro Cell Technologies, Spain), Fe3O4 obalený kyselinou olejovou
(PlasmaChem) a silika (Fluorescent Silicon Oxide Nanospheres)
Comet assay alebo jednobunková gélová elektroforéza je veľmi citlivá, široko
používaná, časovo a pracovne nenáročná mikrogélová elktroforetická metóda na detekciu
zlomov a rôznych druhov poškodení DNA. Používa sa tiež na zistenie schopnosti reparácie
DNA u rôznych typov buniek [8, 9]. V našej štúdii sme použili modifikovanú verziu
alkalickej formy Comet assay, ktorá umožňuje identifikovať jedno- a dvojvláknové zlomy,
alkalicky labilné apurínové a apyrimidínové (AP) miesta. Inkubovaním jadier zakotvených v
agaróze s reparačným enzýmom FPG je možné sledovať okrem zlomov DNA oxidované
puríny ako 8-oxo-guanín [3].

327

BIOLÓGIA

Výsledky a diskusia
Štúdia bola uskutočnená v rámci projektu NanoTEST (projekt podporovaný Siedmym
rámcovým programom EU) a bola zameraná na sledovanie individuálnej vnímavosti 8
zdravých dobrovoľníkov (3 mužov a 5 žien) k expozícii 4 nanočasticiam: TiO2, PLGA, Fe3O4
(obalený s kyselinou olejovou) a silike v in vitro podmienkach. Na zistenie potenciálneho
účinku nanočastíc na DNA sme použili modifikovanú formu alkalickej Comet assay.
Testovali sme roztoky nanočastíc s koncentráciou 3 µg.cm-2, 15 µg.cm-2 a 75 µg.cm-2
Lymfocyty izolované z krvi 8 dobrovoľníkov sme ovplyvňovali 4 a 24 hodín pri 37 stupňoch,
v termostate, vo zvlhčenej atmosfére s 5% CO2, v sterilných podmienkach. Bunky sme
zakotvili na mikroskopické sklíčka do agaru, lyzovali, inkubovali s FPG a vystavili
alkalickému prostrediu na odvinutie DNA. Po elektroforéze a neutralizácii sme preparáty
hodnotili fluorescenčným mikroskopom Olympus Optical BX 40F4, filtrom NB
(SYBRGold). Na kvantifikáciu poškodení sme použili CCD kameru a program Comet assay
IV(Perceptive Instruments Ltd.). Poškodenia DNA sme vyjadrili ako % DNA v chvoste
kométy. Pre každú koncentráciu sme hodnotili 2 paralelné vzorky po 50 komét.
Na sledovanie zlomov DNA sme použili alkalickú formu Comet assay. Roztokmi
nanočastíc TiO2, PLGA, Fe3O4 s kyselinou olejovou a silikou dispergovanými v RPMI médiu
v koncentráciach 3 µg.cm-2, 15 µg.cm-2 a 75 µg.cm-2 sme ovplyvnili lymfocyty na 4 a 24
hodín pri 37 stupňoch v termostate s 5% CO2 a sterilných podmienkach. Po 4 hodinovej
expozícii roztokmi nanočastíc Fe3O4 obaleného kyselinou olejovou v koncentrácii 75 µg.cm-2
bol u lymfocytov pozorovaný zvýšený výskyt zlomov DNA - 22,52 % - čo ukazuje na
potenciálnu genotoxicitu

Fe3O4

.

Po ovplyvnení lymfocytov roztokmi nanočastíc TiO2,

PLGA a siliky s koncentráciami 3 µg.cm-2, 15 µg.cm-2 a 75 µg.cm-2 bol zistený nízky počet
zlomov DNA, čo naznačuje, že nemajú genotoxický účinok (Obrázok 1). Po 24 hodinovej
expozícii nanočastíc Fe3O4 obaleného kyselinou olejovou v koncentrácii 75 µg.cm-2 bol
u lymfocytov pozorovaný vysoký počet zlomov DNA - 63,91 %, čím sa preukázal jeho
genotoxický účinok. Po ovplyvnení lymfocytov nanočastícami TiO2, PLGA a siliky nebol
pozorovaný zvýšený počet zlomov DNA, čo dokazuje, že nepôsobia toxicky na DNA
(Obrázok 2).
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Obr. 1 Grafické znázornenie zlomov DNA u lymfocytov po 4 hodinovom ovplyvnení nanočasticami PLGA,
TiO2, Fe3O4 s kyselinou olejovou a silikou koncentráciami 3 µg.cm-2, 15 µg.cm-2 a 75 µg.cm-2. Poškodenie DNA
je vyjadrené ako % DNA v chvoste komét. Priemerné hodnoty z 8 experimentov.

Obr. 2 Grafické znázornenie zlomov DNA u lymfocytov po 24 hodinovom ovplyvnení nanočasticami PLGA,

TiO2, Fe3O4 s kyselinou olejovou a silikou s koncentráciou 3 µg.cm-2, 15 µg.cm-2 a 75 µg.cm-2.Poškodenie DNA
je vyjadrené ako % DNA v chvoste komét. Priemerné hodnoty z 8 experimentov.

Oxidačné poškodenia DNA sme sledovali použitím modifikovanej verzie alkalickej
Comet assay inkubáciou s reparačným enzýmom FPG. Roztokmi nanočastíc PLGA, TiO2,
Fe3O4 sme ovplyvnili lymfocyty na 4 a 24 hodín pri 37 stupňoch v termostate s 5% CO2
v sterilných podmienkach. Po 4 hodinovej expozícii nanočasticami PLGA, TiO2, Fe3O4
s kyselinou olejovou a siliky nebol pozorovaný zvýšený počet oxidačných poškodení DNA.
Prekvapivo nízke percento oxidačných poškodení bolo zistené aj pri ovplyvnení lymfocytov
najvyššou koncentráciou Fe3O4 s kyselinou olejovou , čo bolo zapríčinené jeho cytotoxickým
účinkom, keďže sme pri hodnotení komét zaznamenali menej jadier (Obrázok 3). Zaujímavé
je, že po 24 hodinovej expozícii nanočasticami Fe3O4 s kyselinou olejovou s najvyššou
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koncentráciou bol u lymfocytov pozorovaný vysoký počet oxidačných poškodení DNA 59,31
%. Po ovplyvnení lymfocytov nanočasticami PLGA a siliky dosahovali percentá oxidačných
poškodení DNA nízke hodnoty. Mierne zvýšenie poškodení DNA po expozícii

TiO2

naznačuje, že aj táto nanočastica môže predstavovať riziko a spôsobovať mierny genotoxický
účinok. (Obrázok 4). Pri porovnaní výsledkov u ôsmych dobrovoľníkov (výsledky
neuvádzame) sme zistili, že hoci účinok nanočastic na

DNA bol

rovnaký, odpoveď

lymfocytov na expozíciu nanočasticami u 8 dobrovoľníkov sa líšila v intenzite, čo ukazuje na
individuálnu vnímavosť na nanočastice. Výsledky je však treba overiť s rozšírením súboru
dobrovoľníkov.

Obr. 3 Grafické znázornenie zlomov a oxidačných poškodení DNA v lymfocytoch po 4 hodinovom ovplyvnení
nanočasticami PLGA, TiO2, Fe3O4 s kyselinou olejovou a silikou 3 µg.cm-2, 15 µg.cm-2 a 75 µg.cm-2.
Poškodenie DNA je vyjdrené ako % DNA v chvoste komét. Priemerné hodnoty z 8 experimentov.

Obr. 4 Grafické znázornenie indukcie zlomov DNA a oxidovaných purínov v lymfocytoch po 24 hodinovom
ovplyvnení nanočasticami PLGA, TiO2, Fe3O4 obalené s kyselinou olejovou a silikou koncentráciami 3 µg.cm-2,
15 µg.cm-2 a 75 µg.cm-2. Poškodenie DNA je vyjdrené ako % DNA v chvoste komét. Priemerné hodnoty z 8
experimentov.
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Záver
Nanočastíce našli uplatnenie vo viacerých oblastiach medicíny najmä pri diagnostike
a cielenej liečbe rôznych druhov ochorení. Keďže nejasnosti týkajúce sa ich možného
škodlivého efektu na zdravie stále narastajú, je dôležité identifikovať nanočastice s možným
toxickým účinkom a vylúčiť alebo obmedziť ich použitie. V našej práci sme sa sledovali či
nanočastice TiO2, PLGA, Fe3O4 obalený kyselinou olejovou a silika interagujú s DNA a či
indukujú zlomy alebo oxidačné poškodenia DNA.
Výsledky preukázali genotoxický účinok Fe3O4 obaleného kyselinou olejovou. PLGA
a silika naopak neidukovali poškodenia DNA. Nanočastice TiO2 mierne indukovali oxidačné
poškodenia DNA pri nízkych koncentráciach. Tieto výsledky však treba overiť na väčšom
súbore jedincov.
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Sledovanie účinkov hyperforínu na Chlamydomonas reinhardtii
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Abstrakt
Hyperforín je látka, ktorá sa nachádza v rastlinách čeľade Hypericaceae a hlavne v ľubovníku
bodkovanom. Využíva sa nielen v ľudovom liečitaľstve, ale má rozsiahle uplatnenie aj v medicíne a
farmakologickom priemysle. Má antidepresívne účinky a preto sa nachádza v mnohých liekoch na upokojenie a
depresiu. V poslednom období sa o hyperforíne uvažuje aj ako o novom potenciálnom liečive pri angiogenéze.
Vďaka jeho svetlocitlivým vlastnostiam sa sledujú jeho reakcie pri fotodynamckej terapii, kde by mohol tiež
nájsť svoje uplatnenie. V práci sme sledovali účinky hyperforínu na zelenú riasu Chlamydomonas reinhardtii.

Kľúčové slová: metylnitronitrózoguanidín; hyperforín; Chlamydomonas reinhardtii

Úvod a formulácia cieľa
V poslednom období sa pri liečbe ochorení začína dávať väčšia pozornosť prírodným
látkam, namiesto syntetických zlúčenín. Začínajú sa čoraz viac využívať rastlinné extrakty,
oleje a tinktúry. Pomaly začínajú rastliny opäť nadobúdať svoje miesto v medicíne.
Takouto rastlinou je aj ľubovník bodkovaný. Jeho vňať a kvet sa využívajú pri
tráviacich a močových problémoch, ranách a pri miernej depresii. Jeho hlavnými zložkami,
ktoré sú vo farmakológii najviac využívané, sú hypericín a hyperforín [1].
Ľubovník bodkovaný – Hypericum perforatum (obr.2), v ľudovom liečiteľstve
nazývaný aj ako trezalka, je trvalá rastlina, ktorá dorastá do výšky 30 až 90 cm. Má žlté
päťpočetné kvety, ktoré po rozkvitnutí zmenia farbu na krvavočervenú. Kvety aj listy sú
posiate drobnými žliazkami, ktoré obsahujú červený olej. Ľubovník kvitne od júna do
septembra. Rozmnožuje sa buď výsevom alebo koreňovými odrezkami odobratými na jar
alebo jeseň.
Jeho nadzemné časti sa využívajú pri vnútornom užívaní na zlepšenie nálady,
depresiách, stavoch úzkosti, menopauze a nespavosti, pretože pôsobí ako mierny posilňovač
nervovej sústavy. Pre svoj protizápalový účinok je vhodný pri liečbe pečene, žlčníka, žalúdka
a obličiek. Kvitnúce vrcholky ľubovníka sa používajú na prípravu jánskeho oleja, ktorý sa
využíva pri liečbe popálenín, otvorených ranách, hemoroidoch a opuchoch žliaz [2].
K jeho potenciálnym nepriaznivým účinkom patrí sucho v ústach, závrat, zápcha,
zmätenie. Taktiež môže ovplyvňovať účinnosť mužskej a ženskej reprodukčnej schopnosti a
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pohyblivosť spermii. Keďže obsahuje látky, ktoré sú citlivé na svetlo, aj jeho nadmerné
užívanie môže spôsobiť fotosenzibilitu [3].
Ľubovník obsahuje antraglykozidy (hypericín), flavonoidy (kvercetín, hyperozid,
kempferol) a floroglucinové deriváty (hyperforín a adhyperforín). Vedľajšími obsahovými
látkami sú silica, katechínové triesloviny, fenolové kyseliny, kumaríny, karotenoidy,
aminokyseliny a procyanidíny [4].

Obr. 2 Hypericum perforatum [5]

Hyperforín - C35H52O4 (obr.1) je prenylovaný floroglucinolový derivát. Jeho
molekulová hmotnosť je 536,78498 g/mol [6]. Nachádza sa v rastlinách čeľade Hypericaceae,
najmä v Hypericum perforatum. Akumuluje sa v jeho olejových žľazách, piestiku a plodoch.
Je nestabilný v prítomnosti svetla a kyslíka [7]. Hyperforín ma antibakteriálnu aktivitu, ktorá
bola dokázaná na gram - pozívnej baktérii Corynebacterium diphtheriae [8] a taktiež aj
protizápalové účinky [9]. Vďaka jeho upokojujúcim účinkom je komponentom mnohých
liekov na mierne depresie [1]. Pomocou DPPH testu boli dokázané jeho antioxidačné účinky,
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). To znamená, že zabraňuje
vzniku voľných radikálov a indukcii jednovláknových zlomov DNA [10]. Testy na
vychytávanie superoxidových aniónových radikálov a vychytávanie radikálov peroxidu vodíka
potvrdili bioprotektívne účinky hyperforínu. [11]. Hyperforín má anti – angiogénne účinky a
ovplyvňuje G proteín signalizačnú dráhu, ktorá reguluje CA2+ homeostázu. Taktiež inhibuje
expresiu enzýmu MMP-9 [12]. Hyperforín pôsobí ako reabsorpčný inhibítor a zvyšuje hladinu
neurotransmiterov (serotonínu, dopamínu, noradrenalínu, GABA) v mozgu, ktoré navyše
zlepšujú náladu a obnovujú emocionálnu rovnováhu [6].

333

BIOLÓGIA

Obr. 1 Hyperforín [13]

Zatiaľ boli jeho účinky popísané len na heterotrofných organizmoch. V našej práci sme
sledovali účinok hyperforínu na zelenú riasu Chlamydomonas reinhardtii. Chlamydomonas
reinhardtii je fotoautotrofný organizmus, ktorý obsahuje chloroplasty podobné chloroplastom
vyšších rastlín. Patrí medzi modelové organizmy, ktoré sa využívajú pri genotoxikologických
testoch na Katedre genetiky.

Materiál a metódy
Ako pozitívny mutagén bol použitý MNNG - metylnitronitrózoguanidín (2 mg/ml –
zásobný roztok). Testovanou látkou bol hyperforín (Applichem, 2mM).
Príprava buniek Chlamydomonas reinhardtii začala prenesením buniek na HSA
médium, na ktorom rástli 6 až 7 dní pri svetelnom režime 12 h svetlo /12 h tma. Potom sme
bunky naočkovali do tekutého HSA média, v ktorom sme ich nechali rásť 2 dni.
Rozrastenú kultúru sme scentrifugovali (5 min, 3110 ot./min, pri 20 °C) a premyli. Do
13 skúmaviek sme napipetovali 1 ml kultúry a potrebný obsah MNNG a hyperforínu, ktorý je
uvedený v Tab. 1. Všetko sme nechali 1 hodinu v kultivačnom boxe na trepačke.
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Tab. 1 Použité varianty
Variant

Obsah2

K

1 ml kultúry (kontrola)

M1

Koncentrácia MNNG v kultúre: 50 µg.ml-1

M2

Koncentrácia MNNG v kultúre: 100 µg.ml-1

M3

Koncentrácia MNNG v kultúre: 200 µg.ml-1

H1

Koncentrácia hyperforínu v kultúre: 25 mM

H2

Koncentrácia hyperforínu v kultúre: 50 mM

H3

Koncentrácia hyperforínu v kultúre: 100 mM

A1

50 mM hyperforín v kultúre, zároveň 50 µg.ml-1 MNNG

A2

50 mM hyperforín v kultúre, zároveň 100 µg.ml-1 MNNG

A3

50 mM hyperforín v kultúre, zároveň 200 µg.ml-1 MNNG

B1

50 mM hyperforín v kultúre, po hodine 50 µg.ml-1 MNNG

B2

50 mM hyperforín v kultúre, po hodine 100 µg.ml-1 MNNG

B3

50 mM hyperforín v kultúre, po hodine 200 µg.ml-1 MNNG

Po hodinovej inkubácii sme všetky skúmavky scentrifugovali (17°C, 5 min, 3110
ot./min), zliali supernatnt a pridali 1 ml sterilnej vody. Do skúmaviek s variantom B1, B2, B3
sme pridali MNNG a dali opäť na 1 hodinu inkubovať v tme do kultivačného boxu na
trepačku. Po kultivácii sme ich scentrifugovali a premyli sterilnou vodou. Následne sme
jednotlivé varianty vysievali na pevné HSA médium.

Výsledky a diskusia
Prežívanie buniek sme hodnotili mikroskopicky. Osobitne sme hodnotili odumieranie
buniek pred a po rozdelení. Pri každom variante sme hodnotili 2 Petriho misky, na každej
aspoň 250 kolónií. Výsledky hodnotenia prežívania sú uvedené v Tab. č. 2.
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Tab. 2 Percento prežívania
Variant

Percento prežívania prepočítané na 100% kontrolu

K

100

M1

27,893

M2

13,692

M3

0

H1

86,063

H2

82,003

H3

27,191

A1

6,03

A2

0

A3

0

B1

5,299

B2

8,943

B3

1,603

Pri pokuse sme použili ako pozitívny mutagén MNNG, o ktorom je známe, že má
letálne a mutagénne účinky na zelenú riasu Chlamydomonas reinhardtii [14]. Pri jeho
najvyššej koncentrácii neprežila žiadna bunka.
Z predošlých pokusov sme vybrali tri rôzne koncetrácie, ktoré boli najvhodnejšie. Pri
25 mM a 50 mM hyperforíne bolo prežívanie dostatočne vysoké. Avšak, pri najvyššej
koncetrácii bolo prežívanie veľmi nízke, t.j. pri koncentrácii 100 mM mal hyperforín toxický
účinok na bunky C. reinhardtii.
Pri ďalších dvoch dizajnoch sme vybrali 50 mM hyperforín. V prvom dizajne (A) sme
bunky ovplyvnili hyperforínom a zároveň pozitívnym mutagénom. Pri variantoch A1 a A2
neprežila ani jedna bunka. Pri druhom dizajne (B) boli bunky najprv hodinu ovplyvňované
hyperforínom, potom premyté a následne ovplyvnené mutagénom. Aj pri variantoch B bolo
prežívanie veľmi nízke, avšak vo všetkých prežívala aspoň malá časť buniek.
Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že hyperforín zvyšuje toxický
účinok MNNG mutagénu a tým zníži prežívanie buniek C. reinhardtii.

Záver
Pri sledovaní účinku hyperforínu na zelenú riasu C. reinhardtii sa nám nepodarilo
dokázať bioprotektívny účinok. Naopak, hyperforín zvyšoval toxický účinok MNNG, čím sa
znížilo aj prežívanie buniek. Na objasnenie presného mechanizmu účinku je potrebné urobiť
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ďalšie experimenty.

Poďakovanie
Chcela by som sa poďakovať RNDr. Andrei Ševčovičovej, PhD. za odborné vedenie,
pomoc a čas, ktoré mi venovala. A taktiež za rady pri realizácii a spracovaní tohto projektu.

Zoznam použitej literatúry

[1]

Velký lékařský slovník [Citované: 10. marec 2011] <http://lekarske.slovniky.cz/lexikonpojem/trezalka-1>

[2]

Elma

[Citované:

8.

marec

2011]

<http://www.elma.estranky.sk/clanky/bylinky/Lubovnik-bodkovany>
[3]

Drugs.com

[Citované:

5.

február

2011]

<http://www.drugs.com/npp/st-john-s-

wort.html>
[4]

Herba [Citované: 8. marec 2011] <http://www.liecive.herba.sk/index.php/rok-2009/382-2009/92-lubovnik-bodkovany-.html>

[5]

Plantstock.com [Citované: 8. marec 2011] <http://www.plantstock.com/298_0124.jpg>

[6]

Pure

Natural

Professional

[Citované:

16.

október

2010]

<http://www.biopurify.com/details.asp?id=247>
[7]

Beerhues, L. (2006) Phytochemistry 67(20), p. 2201

[8]

Schempp, C. M. et al. (1999) Lancet 353(9170), p. 2129

[9]

Schempp, C. M. et al. (2000) Br J Dermatol 142(5), p. 979

[10] Nagyová, E. (2009) Bioprotektívne účinky hyperforínu. Bakalárska práca, PriF UK
Bratislava
[11] Hríbiková, K., Juhásová, A. (2010) ŠVK – Zborník recenzovaných príspevkov.
Bratislava, p. 204
[12] Herbal

treatmnet

[Citované:

8.

marec

2011]

<http://herbaltreatment.us/index.php/diseases-of-circulatory-system/herbal-productswith-angiogenesis-inhibitory-activity>
[13] Hyperforin [Citované: 8. marec 2011] <http://www.hyperforin.com/hyperforin.jpg>
[14] Ševčovičová, A. (2001) Analýza reparačne – deficitných mutantov Chlamydomonas
reinhardtii. Dizertačná práca, PriF UK Bratislava

337

BIOLÓGIA
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Abstrakt
Kontaminácia potravín patogénnymi baktériami spôsobuje aj v súčastnosti veľké problémy
spracovateľom a konzumentom. Perspektívnym spôsobom na zabezpečenie mikrobiologickej nezávadnosti
potravín je aj použitie bakteriofágov. V našej práci sme izolovali šesť bakteriofágov z odpadovej vody,
schopných infikovať kmene Cronobacter. Zistili sme, že izolované bakteriofágy infikovali väčšinu kmeňov C.
sakazakii a kmeňov ostatných druhov rodu Cronobacter. Morfologické vlastnosti bakteriofágov určené pomocou
elektrónovej mikroskopie a sekvenovanie častí fágových genómov zaradili bakteriofágy do čeľadí Myoviridae,
Siphoviradae a Podoviridae. Na základe výsledkov sme vybrali tri bakteriofágy určené na bližšiu
charakterizáciu ako vhodných kandidátov pre využitie na devitalizáciu kmeňov Cronobacter v potravinách.

Kľúčové slová: Bakteriofág, bezpečnosť potravín, hostiteľská špecificita, bakteriálne patogény
Úvod a formulácia cieľa
Baktérie z rodu Cronobacter patria medzi

oportunistické patogény spôsobujúce

závažné ochorenia u novorodencov a detí, vrátane meningitídy a nekrotizujúcej enterokolitídy
[1,2]. Popísané ochorenia sú sprevádzané vysokou mortalitou dosahujúcou až 80% [3].
Prirodzený habitat rodu Cronobacter zatiaľ nebol zistený, no bol izolovaný z mnohých
prostredí.

Závažným

problémom

môže

byť

jeho

prítomnosť

v potravinách

a

v potravinárskychprevádzkach. Kmene Cronobacter sú pomerne odolné voči vysušovaniu
a niektoré aj voči zvýšenej teplote, a preto potraviny môžu byť kontaminované priamo zo
surovín alebo sekundárne po spracovaní [4]. V súčastnosti sa ako úspešný prostriedok
kontroly potravín proti bakteriálnym patogénom testuje použitie bakteriofágov [5]. Zmes
bakteriofágov bola úspešne použitá pri devitalizácii Listeria monocytogenes v potravinách [6].
Výhodou bakteriofágov je ich vysoká špecificita voči hostiteľom, čo umožňuje prežitie
normálnej mikroflóry v potravinách alebo v hostiteľovi. Výhodou je aj ich schopnosť
amplifikácie v prostredí, kde sa nachádza hostiteľský bakteriálny kmeň, takže nie je potrebná
opakovaná dávka prípravku. Zároveň bakteriofágy podobne ako ich hostitelia podliehajú
evolučnému tlaku, čím znemožňujú vznik dlhodobo účinnej rezistencie baktérií. Aby bolo
možné použiť bakteriofág na kontrolu bakteriálnej kontaminácie potravín, musí spĺnať určité
podmienky. Je potrebné, aby mal správny okruh hostiteľov. Na kontrolu potravín je vhodné
používať striktne virulentné bakteriofágy neschopné lyzogénie a transdukcie. Je potrebné
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poznať kompletnú DNA sekvenciu fága, ako aj produkty génov ich toxicitu a alergénne
vlastnosti u človeka [7]. Cieľom našej práce bolo izolovať bakteriofágy z prostredia vhodného
na kontrolu potravín pred Cronobacter spp.a následne ich bližšie charakterizovať.
Materiál a metódy
Bakteriálne kmene
V práci sme použili 26 zbierkových kmeňov, ktoré pochádzali zo zbierok mikroorganizmov
ATCC (USA), BCCM/LMG (Belgicko) a CCM (ČR) a 126 kmeňov izolovaných z potravín a
klinického materiálu zo zbierok VÚP Bratislava, Katedry molekulárnej biológie a Katedry
mikrobiológie PriF UK, Bratislava.
Bakteriofágy
Bakteriofágy boli izolované z odpadových vôd z čističiek odpadových vôd v Devínskej Novej
Vsi, Vrakuni a Petržalke.
Metódy
Izolácia bakteriofágov a príprava lyzátov: vzorky odpadovej vody sme sterilizovali
pomocou bakteriologického filtra, po pridaní rovnakého množstva 2x LB média a 1/100
objemu zmesi pomnožovacích kmeňov sme vzorky kultivovali 48 hodín pri teplote 37°C. Po
kultivácii sme pridali chloroform a bunky odstránili centrifugáciou.

Supernatant sme

preniesli do čistej mikroskúmavky a uchovávali v prítomnosti malého množstva chloroformu
pri teplote 4-6°C.
Amplifikácia, stanovenie titru a prečistenie bakteriofágov: lyzát z predchádzajúceho
kroku sme v LB médiu zmiešali z bakteriálnou kultúrou v exponenciálnej fáze rastu
a inkubovali 12 hodín pri 37 °C. Po inkubácii sme pripravili fágový lyzát. Z fágového lyzátu
sme pripravili sériu riedení v LB médiu. K 20 µl pripraveného riedenia fágového lyzátu sme
pridali 200 µl hostiteľských buniek a inkubovali 15 minút pri laboratórnej teplote. K suspenzii
buniek a fága sme pridali 2 ml vrchného agaru s teplotou 45 °C a naliali na Petriho misku s
tuhou LB pôdou. Po stuhnutí vrchného agaru sme misky umiestnili do termostatu na 37 °C.
Po vyrastení, sme z kultúry vyrezali samostatný plak a uvoľnili ho do 2 ml tekutej LB pôdy
cez noc pri 4°C. Následne sme pridali kultúru a LB pôdu a kultivovali na 37°C cez noc. Po
kultivácii sme pripravili fágový lyzát. Prečisťovanie fágov z jedného plaku sme opakovli
dvakrát za sebou.
Hostiteľská špecificita, metóda nanášania fágových suspenzií na vrchný agar: na tuhú
LB pôdu sme aplikovali vrchný agar s bakteriálnou kultúrou a CaCl2. Po stuhnutí TOP agaru
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sme na povrch naniesli neriedený a 100x riedený fágový lyzát. Po zaschnutí sme misky
inkubovali 12 hodín pri 37°C. Po inkubácii sme sledovali vznik zlyzovaných zón.
Rastová krivka baktérií infikovaných fágom: rastovú krivku sme určili na základe
mikrotitračného platničkového testu [8]. Absorbanciu pri OD 600 sme merali na
spektroflourometri (Tecan Saphire II) každú hodinu (0-8) a po 24 hodinách. Platnička bola
medzi meraniami inkubovaná stacionárne pri teplote 37°C.
Izolácia fágovej DNA a restrikčná analýza: na izoláciu DNA sme použili Lambda Mini Kit
(Qiagen). Vzorky sme po izolácii rozpustili v 50 µl vody. 10 µ DNA vzorky sme štiepili
restrikčnými endonukleázami EcoRI, HindIII, Bsh1236I, HaeIII a HinfI (FastDigest RE,
Fermentas). Produkty štiepenia sme analyzovali elektroforézou v 1% agarózovom géli. Ako
molekulárny štandard sme použili 1 kbp plus Ladder (Fermentas).
Klonovanie a sekvenovanie častí fágovej DNA: Fágovú DNA sme naraz štiepili
restriktázami EcoRI a HindIII. Získané fragmenty sme klonovali do plazmidového vektora
(pET 30a+, Novagen) a transformovali do kompetentných buniek Escherichia coli XL 1-Blue
(Stratagene). Vybrané rekombinantné plazmidy sme izolovali a stanovili DNA sekvenciu. Na
sekvenčnú analýzu sme použili bioanalyzátor ABI PRISM 3130xl (Applied Biosystems)
s Big Dye Terminator 3.1 (Applied Biosystems).
Elektrónová mikroskopia bakteriofágov: na elektrónovú mikroskopu fágových častíc sme
použili lyzáty prezrážané v 40% PEG 6000 a prečistené ultracentrifugáciou v gradiente
sacharózy.

Vzorky

sme

pred

mikroskopovaním

negatívne

farbili

2%

kyselinou

fosfovolfrámovou.
Výsledky a diskusia
Cieľom našej práce bolo izolovať bakteriofágy schopné infikovať čo najširšie
spektrum kmeňov C. sakazakii a iných druhov rodu Cronobacter. Bakteriofágy sme izolovali
z rôznych prostredí. Ako najefektívnejší zdroj sa ukázala odpadová voda. použili sme na
pomnoženie fágov dve zmesi kmeňov. Prvá obsahovala kmene C. sakazakii, druhá kmene
iných druhov rodu Cronobacter. Z primárnej zmesi sme získali jednotlivé fágy izoláciou
z jednotlivých plakov pomocou dvoch indikátorových kmeňov C. sakazakii LMG 5740 a C.
turicensis 290708/7. Dvojnásobným prečistením sme získali šesť bakteriofágov označených
D1, D2, P1, P2, V1 a V2. Bakteriofágy sme charakterizovali stanovením okruhu hostiteľov.
Hostiteľskú špecificitu sme testovali na vzorke 155 kmeňov (84 C. sakazakii, 6 C.
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dublinensis, 10 C. malonaticus, 5 C. muytjensii, 3 C. turicensis, 10 E. coli, 24 Enterobacter
cloacae, 3 iné kmene rodu Enterobacter, 7 Salmonella enterica, 2 Citrobacter).
Najefektívnejší bol lyzát D1, ktorý infikoval 120 kmeňov čo je 77,4%. Najmenej efektívny
bol lyzát P2, ktorý infikoval 69 kmeňov čo je 44,5%. Ostatné fágové lyzáty infikovali 67,1%
(D2), 74,84% (P1), 67,74% (V1) a 76,77% (V2). Kmene E.coli, Salmonella a Citrobacter
neboli citlivé k žiadnemu z testovaných fágov.

Zistili sme, že s výnimkou dvoch (C.

sakazakii 201206/17 a C. sakazakii 201206/18) všetky kmene zaradené do rodu Cronobacter
boli infikované aspoň jednýmbakteriofágom. Schopnosť fágových lyzátov potláčať rast
bakteriálnej kultúry sme overili meraním rastových kriviek indikátorových kmeňov
v prítomnosti bakteriofágov (Obr. 1, 2). Zistili sme, že všetky fágy potláčali rast testovanej
kultúry. Morfologickú charakteristiku bakteriofágov sme určili na základe elektrónovej
mikroskopie (Obr.3). Všetky bakteriofágy patria do radu Caudovirales. Sú to chvostíkaté
bakteriofágy, pričom fágy D1, P1, P2 a V2 podľa morfológie môžeme zaradiť do čeľade
Myoviridae, D2 do čeľade Podoviridae a V1 sme zaradili do čeľade Siphoviridae (Tab. 1).
V ďalšej časti práce sme analyzovali DNA bakteriofágov restrikčnou analýzou a zistili sme,
že 6 bakteriofágov vytvára 5 rôznych štiepnych profilov. Fágy P1 a D1 mali rovnaký štiepny
profil. Chromozomálnu DNA bakteriofágov sme klonovali po štiepení EcoRI/HindIII
klonovali do plazmidového vektora a sekvenovali sme vybrané klony. Zistili sme, že
sekvencie získané z bakteriofágov D1, P1 a P2 majú podobnosť s k T4 podobným fágom.
Jediný rekombinantný plazmid získaný z lyzátu D2 mal sekvenciu podobnú k fágom zo
skupiny T7. Sekvencie získané z bakteriofága V1 mali podobnosť ku genomickým
sekvenciám C. sakazakii BAA-894, E. cloacae ATCC 13047 a sú pravdepodobne súčasťou
temperovaných fágov. Sekvencie bakteriofága V2 boli na proteínovej úrovni podobné
k sekvenciám bakteriofágov ΦKZ a EL infikujúcich kmene Pseudomonas. Na základe
získaných poznatkov sme vybrali lyzáty D2, P1 a V2 na ďaľšie prečistenie a podrobnejšiu
charakteristiku na molekulárnej úrovni.

Tab. 1 Charakteristika bakteriofágov infikujúcich Cronobacter spp.

Fág

Druh podľa klonovanej
sekvencie

D1
D2
P1
P2
V1
V2

T4-like
T7-like
T4-like
3 fágy T4-like
profágy
nebola zistená podobnosť

Druh podľa
elektrónovej
mikroskopie
Family: Myoviridae
Family: Podoviridae
Family: Myoviridae
Family: Myoviridae
Family: Siphoviridae
Family: Myoviridae

Ø hlavičky/dĺžka
chvostíka v nm

Množiaci kmeň

200/300
200/100
275/100
140/50
50/100
400/200

C. sakazakii LMG 5740
C. sakazakii LMG 5740
C. sakazakii LMG 5740
C. turicensis 290708/07
C. sakazakii LMG 5740
C. turicensis 290708/07
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Obr. 1 Rastové krivky kmeňa C. sakazakii LMG 5740 v prítomnosti bakteriofágov. Počiatočná koncentrácia
buniek bola približne 108 CFU/ml a počiatočná koncentrácia baktreriofágov bola 104 PFU/ml.

Obr. 2 Rastové krivky kmeňa C. turicensis 290708/7 v prítomnosti bakteriofágov. Počiatočná koncentrácia
buniek bola približne 108 CFU/ml a počiatočná koncentrácia baktreriofágov bola 104 PFU/ml.

Obr. 3 Obrázky bakteriofágov z elektrónového mikroskopu.
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Záver
V práci sme izolovali 6 bakteriofágov špecifických pre kmene Cronobacter.
Testovaním okruhu hostiteľov sme zistili, že fágové lyzáty infikovali väčšinu kmeňov
Cronobacter spp. Morfologické vlastnosti bakteriofágov sme určili pomocou elektrónovej
mikroskopie, bakteriofágy boli zaradené do čeľadí Myoviridae, Podoviridae a Siphoviridae.
Sekvenovali sme malé úseky fágových genómov, ktoré pomohli zaradiť bakteriofágy do
skupiny T4 a T7 fágov. Výsledkom práce je výber troch bakteriofágov určených na bližšiu
charakteristiku ako vhodných kandidátov pre využitie na devitalizáciu kmeňov Cronobacter
v potravinách.
Poďakovanie
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Vplyv hydromorfológie na štruktúru vybraných taxocenóz
makrozoobentosu Gidry (Malé Karpaty)
Daniela Kalaninová, Eva Bulánková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; kalaninova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Výskum vplyvu hydromorfológie na štruktúru spoločenstiev podeniek (Ephemeroptera), pošvatiek
(Plecoptera) a vážok (Odonata) sme urobili v povodí Gidry (Malé Karpaty) v rokoch 2007 – 2008. Z hľadiska
zloženia spoločenstva makrozoobentosu možno Gidru rozdeliť na tri úseky: Prvý reprezentuje spoločenstvo
podhorského potoka v takmer nenarušenej zalesnenej krajine s pomerne hojným a vyrovnaným zastúpením
podeniek a pošvatiek. Posledné dva úseky predstavujú antropogénne ovplyvnený prechodný a nížinný úsek Gidry
s nízkym počtom taxónov podeniek, takmer absenciou pošvatiek a výskytom dvoch druhov vážok. Z piatich
testovaných typov využitia krajiny (listnatý les, listnatá vegetácia, stavby, polia, záhrady) mali štatisticky
významný vplyv hlavne polia, menej záhrady v dolnom úseku toku. Pozitívnu koreláciu s týmto typmi krajiny
vykazovali najmä druhy Baetis vernus Curtis, 1834 a Baetis rhodani (Pictet, 1843). Negatívnu koreláciu s
antropogénne využívanými typmi krajiny sme zaznamenali predovšetkým u pošvatiek v podhorskom úseku toku.

Kľúčové slová: Ephemeroptera; Plecoptera; Odonata; využitie krajiny; Gidra

Úvod a formulácia cieľa
Podenky (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera) a vážky (Odonata) predstavujú
významné indikátory ekologickej kvality vôd [1, 2, 3]. Vplyv využitia krajiny na ich
taxocenózy sme skúmali v povodí Gidry (Malé Karpaty), ktorej horný a stredný úsek
predstavuje významnú genofondovú rezervu vzácnych druhov a spoločenstiev tečúcich vôd
nielen z hľadiska Slovenska, ale i Európy [4]. V rámci výskumu Malých Karpát prispel
k poznaniu makrozoobentosu Gidry Kindji [5]. Krno et al. [6] študovali temporárnu faunu
hornej Gidry, o vážkach tohto úseku sa zmieňuje Bulánková [7]. Súhrnný prehľad podeniek
Gidry podal Derka [8], pošvatiek Krno [9]. Cieľom nášho výskumu bolo na zvolených
lokalitách:
1. vyhodnotiť hydromorfológiu toku metódou River Habitat Survey (RHS)
2. určiť druhové zloženie podeniek, pošvatiek a vážok
3. zistiť vplyv využitia krajiny na sledované taxocenózy
4. porovnať štruktúru taxocenóz v rôznych typoch využitia krajiny
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Materiál a metódy
Tok Gidra, patriaci do povodia Dunaja, pramení v strednej časti Malých Karpát a ústí
do Dudváhu. Prvé dve lokality – lok. 1 – Nad nádržou (381 m n. m.) a lok. 2 – Pod nádržou
(348 m n. m.) boli rozmiestnené na jej najzachovalejšom prítoku – Kamennom potoku. Ďalšie
štyri – lok. 3 – Píla (220 m n. m.), lok. 4 – Budmerice (178 m n. m.), lok. 5 – Voderady (136
m n. m.) a lok. 6 - Malá Mača (124 m n. m.) sa nachádzali pozdĺž samotného toku Gidra.
Hydromorfológiu toku sme vyhodnotili metódou River Habitat Survey [10].
Semikvantitatívny odber makrozoobentosu bol urobený v jesennom, jarnom, letnom
a neskoro-jesennom aspekte tzv. kicking technikou. Z každého substrátu prítomného na
lokalite sme získali jednu vzorku. Nazbierané bentické bezstavovce boli priamo
v teréne fixované 4% formaldehydom, neskôr v laboratóriu determinované do druhu. Práca je
zameraná na podenky, pošvatky a vážky. Na základe ich početnosti sme pomocou korelačných
koeficientov vyjadrili podobnosť lokalít, ktoré sme vyhodnotili metódou „single linkage“ (v
programe Past verzia 0.45). Metriky spoločenstva boli vypočítané programom Asterics verzia
3.01. Vplyv využitia krajiny na sledované taxocenózy sme vyhodnotili kanonickou
korešpondenčnou analýzou (CCA) v programe CANOCO verzia 4.5.

Výsledky a diskusia
Percentuálne zastúpenie jednotlivých typov využitia krajiny na lokalitách podáva
tab. 1. Prvé dve lokality sa nachádzajú v oblasti takmer nenarušených bukových lesov. Jediný
antropogénny zásah medzi nimi predstavuje malá vodná nádrž. Smerom k ústiu začína
antropogénny vplyv narastať, čo sa prejavuje hlavne na posledných troch lokalitách
v intenzívnom poľnohospodárskom využívaní okolitej krajiny, reguláciách toku a spevnených
brehoch toku v obciach.
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Tab. 1 Percentuálne zastúpenie jednotlivých typov využitia krajiny na sledovaných lokalitách do 50 m od brehu
Lokalita/Typ
využitia krajiny (%)

Prirodzený
listnatý les

Vysadená listnatá vegetácia

Stavby, obydlia

Polia

Záhrady

1 – Nad nádržou

100

0

0

0

0

2 – Pod nádržou

95

0

5

0

0

3 - Píla

85

0

15

0

0

4 - Budmerice

20

5

30

30

15

5 - Voderady

10

0

15

75

0

6 – Malá Mača

15

5

35

45

0

Zo skúmaného územia sme získali 1243 lariev 42 taxónov vybraných radov
makrozoobentosu; z toho 15 druhov podeniek, 17 druhov pošvatiek a 2 druhy vážok.
V porovnaní s výsledkami z minulých výskumov [8,9] sme zaznamenali tri 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 Isoperla
difformis (Klapálek, 1909) a Perla burmeisteriana Claassen, 1936 (lok. 3) – ktoré sú
pahorkatinnými

druhmi

s najväčšími

preferenciami beta

mezosaprobity.

Druh

P.

burmeisteriana však z Gidry potvrdil Kindji [5]. Oproti výsledkom z rokov 1998 – 1999
neboli potvrdené druhy rodov podeniek Alainites, Centroptilum a Heptagenia, u pošvatiek
Nemurella, Capnia a Perlodes. Keďže niektoré z nich ani predtým neboli zaznamenané vo
veľkých počtoch (napr. rod Centroptilum zastúpený 1 jedincom druhu Centroptilum luteolum
(Müller, 1776)), dôvodom by mohol byť aj náhodný faktor. Ďalším dôvodom by mohol byť
rozdielny počet zberov (naše štyri v porovnaní so siedmimi v r. 1998 – 1999). Najzreteľnejšie
zmeny v druhovom zložení oproti posledným výskumom pozorujeme hlavne v dolnom toku,
kde došlo k značnému poklesu taxónov a iných metrík, ktoré klesajúcimi hodnotami indikujú
narastajúci antropický vplyv (napr. Shannon – Wienerov index diverzity, BMWP, RTI,
zastúpenie potravnej gildy drvičov) a naopak k zvýšeniu hodnôt sapróbnych indexov.
Podobne Krno [11] poukazuje na zníženú diverzitu pošvatiek v poľnohospodársky využívanej
krajine. Lenat & Crawford [12] vysvetľujú zníženú diverzitu vodných makroevertebrát
zvýšenou sedimentáciou a následnou zmenou charakteru substrátu a typu prúdenia. K zmene
potravnej štruktúry spoločenstva dochádza vplyvom eutrofizácie či zmeneného teplotného
režimu po odstránení pobrežnej vegetácie [13].
Vplyv krajiny na vybrané taxocenózy je vyhodnotený na obr. 1. Spomedzi piatich
zaznamenaných typov sa ako štatisticky významné ukázali dva, a to polia na posledných troch
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lokalitách a záhrady predovšetkým na štvrtej lokalite v Budmericiach. Pozitívnu koreláciu so
záhradami (na 4. lok.) a hlavne poľami (na posledných troch lok.) sme zaznamenali u
podeniek druhu Baetis vernus Curtis, 1834, a B. rhodani (Pictet, 1843) - nájdených v hojnom
počte; B. pentaphlebodes Ujhelyi, 1966, B. buceratus Eaton, 1870, Caenis luctuosa
Burmeister, 1839, Serratella ignita (Poda, 1761), vážky druhu Calopteryx splendens (Harris,
1782) a jediného zisteného druhu pošvatky Isoperla grammatica (Poda, 1761) – zastúpené
nízkym počtom jedincov. Tieto druhy vyčlenila CCA analýza aj v súvislosti s reguláciou
a spevnením brehov. Krno et al. [14] označuje hlavne druhy B. vernus, B. buceratus, B.
pentaphlebodes ako významné indikátory antropického vplyvu. Mnoho autorov tiež
pozorovalo zvyšovanie početnosti druhov čeľade Baetidae v dôsledku regulácií (napr. [15]).
My sme zistili nárast početnosti druhu Baetis rhodani. Zvýšené hodnoty dominancie tohto
druhu zaznamenal podobne Derka [16] v regulovanom potoku v Bielych Karpatoch. Tento jav
možno vysvetliť plasticitou vývinových cyklov daného druhu [17]. Na lokalite 6 možno
konštatovať vysokú eutrofizáciu podľa prítomnosti druhu Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761),
ktorý sa vyskytuje v organicky znečistených vodách [18]. Negatívnu koreláciu s antropogénne
využívaným typom krajiny sme zaznamenali u druhov vo vyšších častiach toku, teda
predovšetkým u pošvatiek - v našich vzorkách najhojnejšie zastúpených druhom Leuctra
hippopus Kempny, 1899, menej Leuctra prima Kempny, 1894. Rod Leuctra je vo všeobecnosti
považovaný za senzitívny voči eutrofizácii [19].

Obr. 1 Vzťah podeniek, pošvatiek a vážok k využitiu krajiny (CCA); čísla označujú lokality, PG = záhrady,
TL = polia

Gidru teda možno podľa druhového zloženia taxocenóz rozdeliť na tri úseky (obr. 2),
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z ktorých prvý predstavuje spoločenstvo v takmer nenarušenej zalesnenej krajine a ďalšie dva
spoločenstvo zasiahnuté poľnohospodársky využívanou krajinou:
1.

horný a stredný úsek (lok. 1 – lok. 3) – počet taxónov pošvatiek prevažuje (lok. 1 – 2)
alebo je rovnaký (lok. 3) ako počet taxónov podeniek; okrem euryekných dominantných
druhov (hlavne Baetis rhodani) výskyt aj druhov 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 čeľaď Heptageniidae
(Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834), Rhithrogena sp., Ecdyonurus sp., Electrogena
ujhelyi (Sowa, 1981), Epeorus sylvicola (Pictet, 1865), v menšej miere čeľaď
Ephemerellidae

(Ephemerella

mucronata

(Bengtsson,

1909))

a Leptophlebidae

(Habrophlebia fusca (Curtis, 1834));
2.

dolný úsek (lok. 4 a 5) – počet taxónov podeniek výrazne prevyšuje počet taxónov
pošvatiek (lok. 4) alebo pošvatky vôbec nie sú zastúpené (lok. 5), zaznamenaná
prítomnosť jedného druhu vážky (Calopteryx splendens); Baetis vernus prevyšuje
v dominancii Baetis rhodani (na lok. 5 nájdený len B. vernus v nízkom počte); zastúpenie
2 – 3 potravných typov, neprítomnosť drvičov

3.

úsek pred ústím (lok. 7) – zastúpená jediným druhom podenky Cloeon dipterum;
inklinujúcim hlavne k alfa a beta-mezosaprobite, no aj k polysaprobite a vážkou druhu
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820), ktoré neboli nájdené na žiadnej inej lokalite.

Obr. 2 Dendrogram podobnosti lokalít povodia Gidry
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Záver
1. Výsledky RHS poskytli podklady na posúdenie vplyvu využitia krajiny na bentické
bezstavovce. Horný a stredný úsek sa nachádza v oblasti prirodzeného lesa, posledné tri
lokality v dolnom úseku obklopujú hlavne polia a obydlia.
2. Zaznamenali sme 15 druhov podeniek, 17 druhov pošvatiek a 2 druhy vážok. Druhová
rozmanitosť bola najvyššia v hornej a strednej časti toku, smerom k ústiu klesala.
3. Polia a záhrady sa ukázali ako štatisticky významný faktor, s ktorým pozitívne korelovali
predovšetkým druhy na 4. lok. (najhojnejšie zastúpené B. vernus a B. rhodani, ktorým
zvýšený prísun živín ako detritofágom vyhovuje). Negatívne druhy na prvých troch
lokalitách, hlavne pošvatky a podenky čeľade Heptageniidae a Leptophlebiidae.
4. Horný a stredný tok charakterizovalo pomerne hojné a vyrovnané zastúpenie taxónov
pošvatiek a podeniek, v dolnom toku sme pozorovali celkový pokles taxónov, podenky
dominovali nad jedným druhom pošvatky (4. lok.) a dvoma druhmi vážok (4. a 6. lok.).
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Imunitná odpoveď prepelíc japonských (Coturnix japonica) selektovaných
na vysoký a nízky obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku v podmienkach
potravovej reštrikcie
Zuzana Kaňková, Monika Okuliarová, Michal Zeman
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, z.kankova@gmail.com
Abstrakt
Maternálne hormóny predstavujú jedinečný epigenetický mechanizmus, ktorým môže matka ovplyvniť
manifestáciu genetického potenciálu v aktuálnych podmienkach prostredia, do ktorých sa mláďatá vyliahnu.
Maternálny testosterón je hormón deponovaný do vajcového žĺtka a má významné účinky na rast a vývin
mláďat. Predpokladá sa však, že jeho obsah v žĺtku môže byť limitovaný negatívnymi účinkami na imunitný
systém. Testosterónom stimulovaný rast, rovnako ako vývin a patogénom spustená aktivácia imunitného
systému predstavujú veľkú energetickú záťaž pre vyvíjajúci sa organizmus, čo môže viesť v prostredí
s obmedzeným množstvom potravových zdrojov k ich supresii. Preto sme sa v našom výskume zamerali na
vplyv potravovej reštrikcie na získanú imunitnú odpoveď prepelíc japonských, selektovaných na vysoký a nízky
obsah testosterónu vo vajcovom žĺtku.

Kľúčové slová: maternálny testosterón; potravová reštrikcia; imunitná odpoveď
Úvod a formulácia cieľa
Maternálne hormóny predstavujú prostriedok, ktorým môžu byť odovzdávané dôležité
informácie o aktuálnych podmienkach prostredia z matky na potomstvo. Je to epigenetický
spôsob prenosu informácií, ktorý umožňuje samiciam modifikovať geneticky dané parametre
potomstva a tým meniť jeho fenotyp, za účelom maximalizácie prežívania a reprodukčnej
úspešnosti mláďat [1].
Medzi látky, ktoré sú deponované do vajcového žĺtka a sú schopné významným
spôsobom ovplyvniť rast a vývin mláďat patria maternálne androgény. U väčšiny druhov
vtákov ich obsah v rámci jednej znášky rastie smerom od prvého k poslednému vajcu [2, 3, 4,
5]. Predpokladá sa, že práve maternálne androgény reprezentujú nástroj na zmiernenie
negatívnych dopadov asynchrónneho liahnutia a následnej kompetície medzi mláďatami [6].
Stimulácia telesného rastu [7, 4, 8] a vývinu musculus complexus, ktorý je dôležitý pri liahnutí
mláďat [9, 10], ako aj pozitívne účinky maternálnych androgénov na žobravé [7, 11] a
kompetitívne správanie [12, 13], umožňujú neskôr vyliahnutým mláďatám vyrovnať handikap
vzniknutý oneskoreným liahnutím a presadiť sa v prostredí s vysokou hustotou hniezdenia.
Zdá sa však, že pozitívne účinky androgénov môžu byť limitované ich negatívnym pôsobením
na ďalšie systémy organizmu. Platí to najmä pre imunosupresívne účinky testosterónu, ktoré
boli pôvodne dokázané v prácach na dospelých jedincoch [14, 15, 16].
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Predpokladá sa, že možné negatívne účinky maternálnych androgénov sú významným
spôsobom ovplyvňované podmienkami prostredia, v ktorých sa mladý jedinec vyvíja,
nakoľko v ideálnom prostredí, ktoré poskytuje dostatočné množstvo potravových zdrojov sa
vôbec nemusia prejaviť. Testosterónom stimulovaný rast, ako aj vývin imunitného systému,
prípadne patogénom indukovaná imunitná odpoveď, si vyžadujú veľké energetické a
výživové zdroje, čo môže viesť v prostredí s nedostatkom potravy k limitácii a následnej
supresii niektorého z týchto procesov [17].
Cieľom našej práce preto bolo zhodnotiť dôsledky potravovej reštrikcie na intenzitu
imunitnej odpovede prepelíc japonských, selektovaných na vysoký a nízky obsah
maternálneho testosterónu vo vajcovom žĺtku.

Materiál a metódy
Na pokus sme využili mláďatá F5 generácie prepelice japonskej (Coturnix japonica)
z chovu Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV (ÚBGŽ SAV) v Ivanke pri Dunaji
a pokus bol schválený Etickou komisiou na ÚBGŽ SAV. Vajcia boli zbierané od samíc F4
generácie selektovaných na vysoké (HET) a nízke (LET) hladiny testosterónu vo vajcovom
žĺtku [18]. Inkubácia vajec prebiehala za štandardných podmienok (teplota 37,5 ±
0,2 °C, relatívna vlhkosť 50-60 %, v tme, s automatickým otáčaním vajec každú hodinu)
v liahni BIOSKA (Sedlčany, ČR). Dva dni pred vyliahnutím sme vajcia premiestnili do
liahne Nationale (Francúzsko) a rozdelili do boxov podľa príslušnosti k chovnej línii
HET/LET a jednotlivým samiciam. Po vyliahnutí sme mláďatá odvážili a označili
kombináciou farebných krúžkov na dolných končatinách. Prepelice boli chované
v oddelených boxoch (podľa príslušnosti ku genetickej línii a potravovej skupine) pri stálom
osvetlení a regulovanej teplote, udržiavanej infračervenou lampou (250 W OSRAM,
Nemecko). Prvé tri dni po vyliahnutí mali všetky mláďatá neobmedzený prístup k vode
a potrave (kompletná kŕmna zmes HYD 13 pre výkrm moriek - štartér). Počínajúc štvrtým
dňom pokusu sme u polovice zvierat zaviedli 30% kvalitatívnu potravovú reštrikciu (PR).
Polovica zvierat z každej línie dostávala potravu, zloženú z kompletnej kŕmnej zmesi HYD 13
(70 %) a pilín z tvrdého dreva (30 %) [19]. Počas celej doby experimentu sme zvieratá
pravidelne vážili.
Testovanie imunologických parametrov bolo uskutočnené v dvoch pokusoch.
V prvom pokuse sme 80 pokusných jedincov (40 jedincov línie HET, 40 jedincov línie LET),
vo veku 14 dní podrobili testu bunkovej imunitnej odpovede. Ako mitogén, vyvolávajúci
bunkovú imunitnú odpoveď, sme použili fytohemaglutinín (PHA, Sigma, USA), ktorý sme
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pokusným zvieratám aplikovali injekčne subkutánne do kožnej blany na krídle. Pred
aplikáciou sme blanu očistili od peria a zmerali jej hrúbku pomocou mikrometra (Vogel,
Nemecko) s presnosťou 0,001 mm, tromi opakovaniami na jedno krídlo. Do ľavého krídla
sme aplikovali 20 µl sterilného fyziologického roztoku (PBS; pH = 6,8) a do pravého krídla
100 µg fytohemaglutinínu v 20 µl PBS. 24 hodín po aplikácii PHA sme opätovne zmerali
hrúbku kožnej blany na oboch krídlach a zo získaných výsledkov sme vypočítali PHA index.
PHAindex =

PostPHA − postPBS
( prePBS + prePHA) / 2

[I.]

[I.] PostPHA - hrúbka blany po aplikácii PHA, postPBS - hrúbka blany po aplikácii PBS, pre PBS - hrúbka
blany pred aplikáciou PBS, prePHA - hrúbka blany pred aplikáciou PHA.

Do druhého pokusu bolo vybraných ďalších 40 jedincov z každej experimentálnej
línie, ktoré boli 14. a 15. deň po vyliahnutí testované na intenzitu humorálnej imunitnej
reakcie ako odpoveď na intraperitoneálne podanie lipopolysacharidu (LPS, Sigma USA).
Polovici pokusných jedincov sme podali 1,5 mg LPS na kilogram živej váhy v 100 µl PBS.
Kontrolnej skupine sme rovnakým spôsobom aplikovali 100 µl PBS. Tri hodiny po podaní
LPS/PBS sme mláďatá usmrtili rýchlou dekapitáciou, pričom sme odobrali krv do
heparinizovaných skúmaviek (Heparin, Léčíva Praha, ČR). Časť krvi sme využili na
vyhotovenie krvných preparátov a zvyšok sme po odstredení v chladenej centrifúge K70
(Janetzky, Nemecko) pri 2500 ot/min, 4 oC po dobu 10 minút, uskladnili pri -20 oC až do
vykonania ďalších analýz.
Z krvi každého jedinca sme pripravili dva preparáty, ktoré sme po dôkladnom
vysušení zafixovali a zafarbili Pappenheimovou panoptickou metódou. Krvné preparáty sme
vyhodnocovali pod svetelným mikroskopom (CARL ZEISS, Jena, Nemecko), pri 1000násobnom zväčšení s použitím imerzného oleja. Stanovovali sme diferenciálny počet bielych
krviniek (počty heterofilov, lymfocytov, monocytov, eozinofilov a bazofilov) v 200
leukocytoch na preparát. V prípade nízkeho počtu leukocytov sme vypočítali ich diferenciálny
počet z množstva bielych krviniek, ktoré sme narátali v celom preparáte.
Koncentrácie kortikosterónu v plazme sme stanovili priamou rádioimunoanalýzou bez
extrakcie vzoriek. Použili sme komerčnú súpravu na meranie kortikosterónu (DRG,
Nemecko), pričom sme postupovali podľa pokynov výrobcu. V predchádzajúcej štúdii sme
validovali použitie súpravy na podmienky stanovenia kortikosterónu u prepelíc japonských
[20].
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Získané údaje sme testovali na normálne rozloženie dát a následne vyhodnotili
pomocou viacfaktorovej analýzy rozptylu (ANOVA). Rozdiely medzi skupinami sme
analyzovali pomocou LSD post hoc testov.

Výsledky a diskusia
V prvom pokuse sme od 4. dňa po zavedení potravovej reštrikcie zaznamenali
signifikantný rozdiel v hmotnosti tela medzi kontrólnymi a reštringovanými jedincami
(kontrola: 23,54 ± 0,28 g; potravová reštrikcia: 21,57 ± 0,36 g; p < 0,001), bez ohľadu na
líniu. Hmotnosti pokusných zvierat sa medzi líniami signifikantne nelíšili. Vplyv potravovej
reštrikcie bol signifikantný aj v prípade porovnania hmotností mláďat v druhom pokuse
(p < 0,05). V tomto experimente sme zaznamenali aj signifikantný vplyv línie na hmotnosť
pokusných zvierat, pričom jedince línie HET boli v dobe vykonania záverečného merania
hmotnosti ťažšie v porovnaní s jedincami línie LET (HET: 49,78 ± 0,61 g; LET: 47,73
± 0,59 g; p < 0,05).
Test bunkovej imunitnej odpovede odhalil signifikantné rozdiely medzi líniami ako aj
potravovými skupinami (Obr. 1). Jedince línie HET vykazovali vyššiu bunkovú imunitnú
reakciu ako odpoveď na subkutánne podanie PHA (F(1,73) = 10,118; p < 0,01). Bez ohľadu na
líniu, mláďatá vystavené PR vykazovali štatisticky významne zvýšenú odpoveď na imunitný
stimul (F(1,73) = 13,483; p < 0,001).
1,0
LET
HET

PHA index

0,8

0,6

*

0,4

0,2

20

20

20

19

0,0

Kontrola

PR

Obr. 1 Vyhodnotenie testu bunkovej imunitnej odpovede pomocou fytohemaglutinínového (PHA) indexu u
prepelíc s vysokým (HET) a nízkym (LET) obsahom testosterónu v žĺtku. Čísla v stĺpcoch označujú počet
jedincov v skupine a hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM. PR – potravová reštrikcia; * p < 0,05.

V teste humorálnej imunitnej odpovede sme zaznamenali štatisticky významný
vzostup pomeru heterofilov k lymfocytom (F(1,72) = 20,427; p < 0,001) (obr. 2), ako aj hladín
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kortikosterónu v plazme prepelíc po podaní LPS (LPS: 12,28 ± 2,84 ng/ml; PBS: 5,28 ± 0,87
ng/ml; F(1, 72) = 5,276 p < 0,05), ale nezistili sme rozdiely medzi potravovými skupinami, ani
líniami. Výsledky preto naznačujú, že intenzita imunitnej odpovede nie je limitovaná
obsahom maternálnych androgénov vo vajcovom žĺtku.
5
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10
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10
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Kontrola

PBS

LPS

Potravová reštrikcia

Obr. 2 Pomer heterofilov k lymfocytom v krvi prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a nízky
(LET) obsah testosterónu v žĺtku. Čísla v stĺpcoch označujú počet jedincov v skupine a hodnoty sú udávané ako
priemer ± SEM.

Záver
Sledovanie parametrov získanej imunitnej odpovede prepelíc japonských odhalilo
pozitívny vplyv 30% zriedenia potravy pilinami z tvrdého dreva, ako aj maternálneho
tesotsterónu na bunkovú časť imunitnej odpovede, zatiaľ čo parametre humorálnej reakcie
organizmu neboli pôsobením týchto faktorov signifikantne ovplyvnené. Získané výsledky
demonštrujú, že zvýšený obsah maternálneho testosterónu nemá negatívne dôsledky na
obranyschopnosť mláďat proti infekciám. Zároveň sme preukázali, že 30% reštrikcia krmiva
neinhibuje imunitnú odpoveď mláďat a negatívne dôsledky obmedzenia príjmu potravy je
možné pravdepodobne očakávať až pri drastickejšom obmedzení potravy alebo pri hladovaní.
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Stanovenie biologickej aktivity rastlinného extraktu z Tanacetum vulgare
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky,
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Abstrakt
Voľné radikály sú reaktívne molekuly, ktoré atakujú mnohé látky, vrátane biomakromolekúl
v organizmoch, a môžu tak spôsobiť ich poškodenie. Nie je preto prekvapujúce, že organizmy si vyvinuli rôzne
systémy obrany pred účinkom voľných radikálov. Niektoré rastliny syntetizujú látky, ktoré sú schopné
vychytávať voľné radikály a redukovať tak ich negatívny dopad. Mnohé z týchto rastlín sa od nepamäti používajú
v ľudovom liečiteľstve pri liečbe mnohých ochorení. Cieľom tejto práce bolo otestovať redukčné schopnosti
extraktov získaných z rôznych častí rastliny Tanacetum vulgare.

Kľúčové slová: Tanacetum vulgare; DPPH; redukčná sila; vychytávanie superoxidových aniónových
radikálov

Úvod a formulácia cieľa
V každom okamihu existencie na živé organizmy pôsobia agensy indukujúce rôzne
poškodenia nielen DNA, v ktorej je uložená ich genetická informácia, ale aj iných súčasti
bunky. DNA nie je stabilná molekula a preto ľahko podlieha vplyvu prostredia. Pôsobenie
týchto agensov (environmentálnych alebo endogénnych) vedie k vzniku voľných radikálov,
ktoré spôsobujú tzv. oxidačný stres. Voľné radikály sú vysoko reaktívne molekuly, ich
reaktivitu spôsobuje jeden či viac nespárovaných elektrónov, ktoré ďalej destabilizujú iné
molekuly, čoho následkom môžu vznikať rôzne poškodenia, napr. DNA- zlomy.
Tanacetum vulgare, ľudovo nazvaná aj vratič, ráčiš, pazderničník, je trváca bylina
z čeľade Asteraceae (Astrovité) s bohato rozkonáreným podzemkom. Má úbory zlatožltých
kvetov, plody sú nažky bez chocholca. Meria okolo 50- 150 cm. Tanacetum vulgare kvitne od
júla do septembra, rastie popri cestách a skalných svahoch. Všetky jeho časti- kvet, stonka, list
sa používajú v ľudovom liečiteľstve ako liečivo s trpkou chuťou a silnou arómou.
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Obr. 1 Tanacetum vulgare [1]

Tanacetum

vulgare obsahuje éterický olej (toxín tujón), horčiny, tanacetín, triesloviny,

organické kyseliny a dôležité antioxidačné látky [2]. Medzi jeho tri základné antioxidačné
zložky patria: 3,5- O- dicaffeoylchinónová kyselina (3,5- O- DCQA), axillarin, luteolin. 3,5DCQA je jeho hlavnou antioxidačnou zložkou [2]. Vratič obyčajný je jedovatá rastlina, ktorá
pri vyšších dávkach spôsobuje otravu. Je nebezpečná najmä pre tehotné ženy, lebo spôsobuje
prekrvenie malej panvy. Toxín tujón zapríčiňuje hnačky, zvracanie, poškodenie obličiek
a ústrednej nervovej sústavy a môže zapríčiniť až smrť organizmu [3].
T. vulgare sa využíva v lekárstve na získanie silice pôsobiacej ako antihelmentikumproti črevným parazitom, pri poruchách trávenia, chorôb látkovej výmeny. Jeho zápach
možno použiť pri odpudzovaní dotieravého hmyzu [3]. Pre jeho vlastnosti má T. vulgare
veľký význam v medicíne pri liečbe reumatickej artritídy, hojení rán. Používa sa na liečenie
kožných vyrážok, ako liek proti nadúvaniu. Má antihelmentický, antihypertenzný stimulačný
dezinfekčný, protikŕčový a antioxidačný účinok. Nedávno sa zistilo, že má antivirálnu akivitu
[4].
Cieľom prezentovanej práce bolo zistiť, či extrakty z rôznych častí rastliny Tanacetum
vulgare majú schopnosť vychytávať voľné radikály. Testovali sme dva typy extraktov z kvetu,
jeden metanolový a druhý vodný, a metanolový extrakt z listu.
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Materiál a metódy
DPPH test: slúži na sledovanie vychytávania voľných radikálov. Ako zdroj voľných
radikálov sme použili DPPH (2,2´-difenyl-2-pikryl-hydrazylový radikál). Obsahuje voľný
nespárený elektrón na dusíku, ktorý je zapojený do konjugácie s aromatickým kruhom, čo
umožňuje merať absorbanciu pri vlnovej dĺžke 517 nm. Látky, ktoré sú schopné odovzdať
svoje vodíkové protóny, redukujú DPPH na 2,2´-difenyl-1-pikrylhydrazin (DPPH-H).
Dochádza k poklesu absorbancie DPPH pri 517 nm.
V teste sme použili rôzne koncentrácie rastlinných extraktov:
• Extrakt z kvetu vo vode: 0,5%, 0,25%, 0,125%, 0,05%, 0,025%,
• Extrakt z kvetu v metanole: 0.5%, 0.25%, 0,125%, 0,05%, 0,025%,
• Extrakt z listu: 0,5%, 0,25%, 0,125%, 0,05%, 0,025%,
Extrakty sme pripravili riedením v metanole, z ich zásobných roztokov s koncentráciou 2,5%.
Ako pozitívnu kontrolu sme použili roztok kyseliny askorbovej v metanole v tých istých
koncentráciách. Ako negatívnu kontrolu sme použili roztok DPPH a metanolu.
Postup:
Vzorky extraktov a kyseliny askorbovej sme zmiešali s DPPH v pomere 50 µl vzorky : 950 µl
DPPH. Vzorky sme inkubovali 30 min v tme pri izbovej teplote. Potom sme zmerali
absorbanciu pri vlnovej dĺžke 517 nm.
Stanovenie redukčnej sily: Látky s antioxidačnými schopnosťami redukujú Fe3+
ferikyanidové komplexy na Fe2+ komplexy. Pripravili sme si zásobné roztoky rastlinných
extraktov s koncentráciou 2,5%. Ako pozitívnu kontrolu sme použili roztok kyseliny
askorbovej s koncentráciou 2,5%.
Postup:
Postupovali sme podľa Zhao et al. [5]. K jednotlivým vzorkám sme pridali 2,5 ml fosfátového
tlmivého roztoku (pH=6,6) a 2,5 ml ferokyanidu draselného (K3Fe(CN)6). Ako negatívnu
kontrolu sme použili roztok ferokyanidu draselného a fosfátového tlmivého roztoku. Vzorky
sme inkubovali 20 min pri teplote 50°C. Do všetkých skúmaviek sme pridali 2,5 ml 10%
kyseliny trichlóroctovej a centrifugovali 10 min (3000 rpm). Po centrifugáciíí sme odobrali
2,5 ml z vrchnej vrstvy a zmiešali s 2,5 ml destilovanej vody a 0,5 ml chloridu železitého
(FeCl3). Absorbanciu sme merali pri 700 nm.
Vychytávanie superoxidových aniónových radikálov: Pri tomto teste sme sledovali,
či majú naše extrakty schopnosť vychytávať superoxidové aniónové radikály. Pripravili sme
si roztoky extraktov s koncentráciou 2,5%. Ako pozitívnu kontrolu sme použili roztok
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kyseliny askorbovej s koncentráciou 2,5%.
Postup:
Postupovali sme podľa Zhao et al. [5]. K vzorkám sme pridali 0,75 ml PMS (fenazin
metylsulfát), 0,75 ml NADH, 0,75 ml NBT (nitrotetrazóliová modrá) a 0,75 ml fosfátového
tlmivého roztoku. Ako negatívnu kontrolu sme použili reakčnú zmes bez extraktov. Vzorky
sme inkubovali 5 min pri teplote 25°C. Absorbanciu sme zmerali pri 560 nm.

Výsledky a diskusia
DPPH test
Po zmiešaní vzoriek s DPPH sme pozorovali rôzne sfarbenie roztokov. V prípade,
kedy došlo k vychytaniu voľných radikálov, sme pozorovali zmenu sfarbenia reakčnej zmesi
z tmavo fialového na žlté. V Tab. 1 je uvedená antioxidačná- scavengerová aktivita
jednotlivých extraktov, ktorú sme vypočítali podľa vzorca: % vychytávania [I.]
[I.]

AK – AV/AK . 100

kde AK je absorbancia negatívnej kontroly a AV je absorbancia vzorky.

Tab. 1 Scavengerová aktivita sledovaných extraktov
Koncentrácie

Kyselina askorbová

Kvet v metanole

Kvet vo vode

List v metanole

0,5%

98,47

97,46

80,20

82,24

0,23%

98,53

80,49

75,68

76,24

0,125%

98,93

60,00

75,57

72,28

0,05%

99,04

53,05

62,67

55,09

0,025%

99,32

52,45

60,40

54,19

% vyvchytaných voľných
radikálov

120
kyselina
askorbová

100
80

extrakt z kvetu
(metanolový)

60
40

extrakt z kvetu
(vodný)

k

extrakt z listu
(metanolový)

20
0
0.025

0.05

0.125

0.23

0.5

koncentrácia extraktu [%]

Obr. 2 Scavengerová aktivita extraktov z Tanacetum vulgare
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Kyselina askorbová už pri malých koncentráciach má vysoký antioxidačný účinok, so
zvyšujúcou sa koncentráciou sa účinok nemenil (Obr. 2). Antioxidačný účinok sledovaných
extraktov sa menil v závislosti od koncentrácie. Za najúčinnejší extrakt môžeme považovať
metanolový extrakt získaný z kvetu s koncentráciou 0,5%, ktorý mal najvyššiu vychytávaciu
aktivitu. (Obr .2)
Stanovenie redukčnej sily
Pri kyseline askorbovej (pozitívnej kontrole) došlo k farebnej zmene zo žltej na modrú
farbu a u negatívnej kontroly sme farebnú zmenu nepozorovali. V prípade extraktov z T.
vulgare došlo k čiastočnej zmene sfarbenia zo žltého na zelenomodré, čo naznačuje, že
extrakty majú redukčné schopnosti. Redukčné schopnosti sme potvrdili aj na základe
nameraných hodnôt absorbancie (Tab.2), ktoré sa približujú hodnotám nameraným pri
pozitívnej kontrole.
Tab. 2 Stanovenie redukčnej sily – hodnoty absorbancie
Vzorky

Hodnoty absorbancia

Negatívna kontrola

0,005

Pozitívna kontrola

2,651

Kvet v metanole

2,590

Kvet vo vode

2,470

List v metanole

2,461

Vychytávanie superoxidových aniónových radikálov
Kyselina askorbová ako pozitívna kontrola je schopná vychytávať superoxidové
aniónové radikály, čo sa prejavilo zmenou sfarbenia zo zeleného na tmavohnedé. Pri nami
sledovaných extraktoch nenastala farebná zmena podobne ako v negatívnej kontrole.
Dokumentujú to aj namerané hodnoty absorbancie (Tab.3), ktoré sa pre negatívnu kontrolu
a naše extrakty líšili len minimálne.
Tab. 3 Vychytávanie superoxidových radikálov
Vzorky

Hodnoty absorbancie

Negatívna kontrola

1,12

Pozitívna kontrola

2,20

Kvet v metanole

1,20

Kvet vo vode

1,60

List v metanole

1,02
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Z našich pozorovaní vyplýva, že schopnosť vychytávať superoxidové aniónové
radikály O2- kyseliny askorbovej je väčšia v porovnaní s našimi extraktmi. Keďže hodnota
absorbancie negatívnej kontroly je porovnateľná s hodnotami absorbancie našich extraktov,
môžeme konštatovať, že naše extrakty nemajú schopnosť vychytávať superoxidové aniónové
radikály.

Záver
Spektrofotometrické metódy, ktoré sme použili v našej práci, patria medzi in vitro
metódy na objasnenie molekulárneho mechanizmu účinku nami sledovaných extraktov.
V našej práci sme experimentálne zistili, že extrakty z T. vulgare dokážu redukovať DPPH
radikál a Fe3+ katióny, čím sme potvrdili ich schopnosť vychytávať voľné radikály.
Antioxidačné vlastnosti jednotlivých extraktov sa medzi sebou výrazne nelíšili. Schopnosť
extraktov vychytávať superoxidové aniónové radikály sme nepotvrdili.
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Porovnanie antioxidačného a genotoxického účinku
Armoracia rusticana a Gentiana asclepiadea
Lucia Kellovská, Martina Ikréniová, Eliška Gálová, Eva Miadoková, Alexandra Hudecová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; lucia.kellovska@gmail.com

Abstrakt
V našej prácii porovnávame antioxidačný a genotoxický účinok extraktov z rastlín Armoracia rusticana
a Gentiana asclepiadea. Tieto rastliny sú často využívané vo fytoterapii vďaka množstvu obsiahnutých bioaktívnych
látok. Mieru antioxidačného účinku sme stanovili použitím metódy DPPH assay, ktorá je založená na vychytávaní
voľných DPPH radikálov. Genotoxický účinok sme stanovili pomocou metódy Comet assay s použitím lymfocytov
izolovaných z vlastnej krvi. Rastlinný extrakt z Gentiana asclepiadea mal vyšší antioxidačný účinok ako rastlinný
extrakt z Armoracia rusticana. Pri druhej metóde sme zaznamenali väčšie poškodenie voči kontrole rastlinného extraktu
z Armoracia rusticana na rozdiel od extraktu z Gentiana asclepiadea, ktorý poškodzoval bunky v menšej miere.

Kľúčové slová: Comet assay; DPPH assay; Armoratia rusticana; Gentiana asclepiadea.
Úvod a formulácia cieľa
Rastliny sprevádzajú človeka počas jeho celého života. Takmer každodenne sa v rôznych
podobách dostávajú na náš stôl ako potraviny. Mnohé sa využívajú na technické účely a početná je
aj skupina rastlín, ktoré slúžia na liečbu. Liečivé rastliny sú divo rastúce alebo pestované rastliny
obsahujúce v koreňoch, listoch, kvetoch rôzne fyziologicky účinné látky (alkaloidy, glykozidy,
éterické oleje, horčiny a pod.), ktoré sú využívané vo fytoterapii.
Fytoterapia sa stala dnes významnou liečebnou metódou a zaraďuje sa v medicínskej praxi
ako rovnocenná klasickým liečebných metódam. Dnes môžeme hovoriť o renesancii liečenia
rastlinami. Pod pojmom fytoterapia chápeme využitie celej rastliny so všetkými v nej účinnými
látkami, ktoré obsahuje, na liečebné účely. Nezáleží na tom, či využívame čerstvú rastlinnú šťavu,
alebo celú rastlinu ako drogu, alebo výťažky z rastlín vo forme tinktúry, či extraktu. Poznáme veľa
spôsobov využitia účinkov liečivých rastlín, potvrdených úspešnými experimentami, dokonalejším
poznávaním obsahových látok a ich účinkov [1].
Armoracia rusticana sa vyskytuje v miernom pásme Ázie a Európy a jeden druh rastie v
Severnej Amerike. Je to trvalá, 30 až 150 cm vysoká rastlina. Stonka je priama, jemne ryhovaná,
dutá, vetvená. Prízemné listy sú až 80 cm dlhé, eliptické, zubaté. Súkvetia sú mnohopočetné, kvety
stopkaté, štvorpočetné, špinavo biele. Plodom je šešuľka. Kvitne v júny. Rastie na vlhkých až
mierne vysychajúcich, hlinitých až ílovitých a dusíkatých pôdach. Patrí medzi často pestované
rastliny. Najčastejšie sa využíva jeho koreň. Zbiera sa z dvojročných rastlín na jeseň, kedy je jeho
horkosť najvýraznejšia. Pre udržanie jeho čerstvosti sa skladuje v piesku, v chlade a vlhku.
Obsahuje glukozinoláty (hlavne sinigrin), silice, značné množstvo vitamínu C (až dvakrát
viac ako citrón), sacharidy, enzýmy, asparagín, glutamín, organické kyseliny a flavonoidy. Pri
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narušení pletív koreňa chrenu, napr. strúhaním, sa zo sinigrínu uvoľňujú pôsobením enzýmu
myrozinázy horčičné silice a allylisothiokyanát, ktoré spôsobujú štipľavú chuť a typickú vôňu
chrenu [2].
Gentiana asclepiadea (Horec luskáčovitý) patrí do čeľade Gentianacea, ktorá obsahuje
približne 400 druhov rastlín vyskytujúcich sa v alpských podmienkach mierneho pásma. Druhy
z tohto rodu sú využívané v tradičnej Čínskej medicíne pri tráviacich problémoch na zvýšenie
sekrécie žalúdočných štiav, ako aj ochrana tráviaceho traktu a pečene, a tiež pri terapii voči
plesňovým ochoreniam [3]. Horec luskáčovitý dosahuje výšku 20-60 cm. Byľ je husto olistená
s protistojnými listami kopijovitého tvaru. Kvety vyrastajúce v pazuchách horných listov sú tmavo
modrej farby. Rastlina kvitne od júla do októbra. Najviac využívanou časťou rastliny je koreň [4].
Medzi najdôležitejšie zložky obsiahnuté v rastlinách rodu Gentiana patria sekoiridoid-glykozidy
(gentiopikrozid, swerozid, amarogencín), xantónové glykozidy (gentiozín a jeho izoméry), terpény,
xantóny (gentizín, izogentizín), sekoiridoidy (gentiopikrín), netoxické alkaloidy (gentianín)
a antocyaníny (delfinín), ktoré vytvárajú charakteristickú horkosť rastliny. Iridoidy, ako
najvýznamnejšie zložky rastlín rodu Gentiana vykazujú širokú škálu bioaktívnych účinkov
zahrňujúc

antibakterálne,

antikarcinogénne,

protiplešnové,

antioxidačné,

protizápalové,

antikoagulačné, neuroprotektíve, kardioprotektívne, hepatoprotektívne a protikŕčové vlastnosti [5].
Voľné radikály exogénneho a endogénneho pôvodu v prírode neustále pribúdajú a v
súčasnosti je často porušovaná rovnováha medzi nimi a antioxidantmi. Prevaha voľných radikálov
nad antioxidantmi vyvoláva oxidačný stres. Dochádza k poškodzovaniu biomolekúl. Nenasýtené
mastné kyseliny sú lipoperoxidované pričom vznikajú karcinogénne aldehydy, hydroperoxidy,
lipofuscíny. Lipoperoxidácii podliehajú aj bielkoviny, dochádza k poškodeniu dusíkatých báz DNA
a tým je vyššia pravdepodobnosť vzniku mutácii a následnej karcinogenézy.
Je známe, že rastliny a rastlinné extrakty obsahujú množstvo bioaktívnych látok s
antioxidačným potenciálom a preto sme si za cieľ našej práce zvolili určenie vhodnej koncentrácie
pre vychytávanie voľných radikálov. Zároveň sme porovnali účinok týchto dvoch extraktov na
ľudské lymfocyty. Tieto aspekty sme pozorovali pomocou metód DPPH assay a Comet assay.

Materiál a metódy
Rastliny Armoracia rusticana a Gentiana asclepiadea boli pestované v záhrade liečivých rastlín
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a boli zozbierané koncom augusta 2008. Zozbieraný a
roztriedený materiál o váhe približne 60 g pri Gentiana asclepiadea a 70 g pri Armoracia rusticana
boli usušené pri laboratórnej teplote. Všetky časti rastlín boli extrahované 5-krát ručne do 150 ml
metanolu pri 65 °C a následne uskladnené v tme pri 4 °C.Pripravili sme extrakty, pri rastline
Armoracia rusticana extrakt z koreňa a pri rastline Gentiana asclepiadea extrakt z kvetu.

364

BIOLÓGIA

Na zistenie miery poškodenia DNA dvojvláknovým zlomom, sme využili rýchlu a efektívnu
metódu jednobunkovej gélovej elektroforézy, nazývanú Comet Assay. Nepoškodená DNA
predstavuje výraznú hlavu kométy a poškodená DNA migruje von z bunky smerom k anóde
a formuje tak chvost kométy. Využívali sme vlastné lymfocytoch, odobrané pomocou metódy
Finger prick priamo z prsta pred experimentom. Lymfocyty sme vyizolovali z krvi a fixovali na
LMP agaróze (Low Melting Point), ktorú sme nanášali na vopred potiahnuté sklíčka s NMP
agarózou (Normal Melting Point). Po stuhnutí agarózy sme zafixované lymfocyty ovplyvňovali
stanovenými koncentráciami (2,5 %, 0,05 %, 0,025 %, 0,005 %, 0,0025 %) rastlinných extraktov z
Armoracia rusticana a Gentiana asclepiadea po dobu 30 minút vo vlhkom prostredí. Ako pozitívnu
kontrolu sme lymfocyty ovplyvnili 300 mM peroxidom vodíka (H2O2). Ako negatívnu kontrolu sme
použili neovplyvnené bunky. Následne sme sklíčka s fixovanými bunkami vložili do lyzačného
roztoku pre odstránenie nežiadúcich proteínov a vystavili pôsobeniu elektroforetického roztoku na
odvíjanie. Počas následnej elektroforézy, došlo k vyputovaniu poškodenej DNA z bunky a k tvorbe
komét. Preparáty sme farbili etídium bromidom (EtBr) a veľkosť chvosta vzniknutých komét sme
vyhodnocovali pomocou fluorescenčného mikroskopu (Olympus BX-51) pri zväčšení 200x.
Pre stanovenie antioxidačného účinku vybraných rastlinných extraktov na základe
schopnosti vychytávať voľné radikály, sme použili metódu DPPH assay. Táto metóda je založená na
redukcii fialovo sfarbeného 1,1-difenyl-2-pikrylhydrazylu (DPPH). Na DPPH radikále je
prítomnosť nespáreného elektrónu. Keď sa tento elektrón spáruje s atómom vodíka, t.j. dôjde k
vychytaniu voľných radikálov, zníži sa absorbancia a výsledkom je odfarbenie roztoku z fialovej na
žltú farbu [5]. Nami testované koncentrácie (2,5 %, 0,05 %, 0,025 %, 0,005 %, 0,0025 %)
rastlinných extraktov sme pridali do 100 µM metanolového roztoku DPPH, a nechali pôsobiť v tme
pri laboratórnej teplote. Po 20-tich minútach sme zmerali absorbanciu pomocou spektrofotometra
(SPEKOL11, CARL ZEISS JENNA) pri vlnovej dĺžke 517 nm, s použitím blanku (metanol
s DPPH). Pri každej vzorke sme zmerali absorbanciu štyrikrát a hodnoty spriemerovali. Výsledné
hodnoty pre určenie antioxidačného účinku sme vypočítali podľa nasledujúceho vzorca:
I% = (Ablank – Avzorka/Ablank) x 100 ,

[I.]

kde Ablank predstavuje absorbanciu kontrolnej zmesi, ktorá obsahuje všetky zložky, okrem
testovanej vzorky a Avzorka absorbanciu testovanej vzorky. Zníženie absorbancie DPPH roztoku
indikuje zvýšenú schopnosť extraktu vychytávať radikály DPPH.

Výsledky a diskusia
Porovnaním nameraných hodnôt pre stanovenie antioxidačných vlastností rastlinných
extraktov pomocou metódy DPPH sme zistili, že najvyššia hodnota vychytaných radikálov DPPH,
t.j. 61,2 % je u rastliny Gentiana asclepiadea pri najvyššej použitej koncentrácii (2,5 %) rastlinného
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extraktu. Pri rastline Armoracia rusticana sme najvyššiu hodnotu vychytávania voľných radikálov
DPPH (32,8 %) namerali pri najnižšej koncentrácii extraktu (0,0025 %). Výsledné hodnoty pri
rastline Gentiana asclepiadea z DPPH assay priamoúmerne klesajú so znižujúcou sa koncentráciou
rastlinného extraktu, pričom najnižšia koncentrácia extraktu vykazuje len o niečo vyššiu
antioxidačnú schopnosť ako použité koncentráncie 0,025 % a 0,005 %. Naopak u rastliny
Armoracia rusticana výsledné hodnoty stúpajú so znižujúcou sa koncentráciou.

Obr. 1 a 2 Percento vychytávania voľných radikálov DPPH z rastlinných extraktov z Armoracia rusticana a Gentiana
asclepiadea.

Poškodenie DNA metódou Comet assay sme hodnotili vizuálne podľa stanovenej stupnice
poškodenia buniek rozdeľujúcej bunky do 5 kategórii od 0 do 4, pričom kategória 0 predstavuje
nepoškodenú DNA uloženú v jadre a bunky nevytvárajú chvosty, v kategórii 1 sa v chvoste komét
nachádza do 25 % DNA, v kategórii 2 je poškodenie jadier do 50 %, v kategórii 3 je v chvoste
lokalizovaných 75 % DNA a vo 4. kategórii je 75 % a viac DNA umiestnenej v chvoste. Kategória
0 až 1 nám v našich experimentoch charakterizovala negatívnu kontrolu. Pre pozitívnu kontrolu,
kde sme bunky ovplyvňovali roztokom peroxidu vodíka, sa nachádzali poväčšine bunky kategórie
4. Pri použití najvyššej koncentrácie rastlinného extraktu sa s najvyššou frekvenciou vyskytovali
kategórie buniek 3 a 4 v oboch prípadoch porovnávaných rastlinných extraktov. Hodnoty najvyššej
koncentrácie rastlinného extraktu sú porovnateľné so stupňom poškodenia pri pozitívnej kontrole. S
klesajúcou koncentráciou roztokov klesal aj počet poškodených buniek kategórie 4 a naopak rástol
počet buniek kategórie 1 a 0.
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Obr. 3 a 4 Percento poškodenia DNA pri jednotlivých koncentráciách metanolových extraktov z Armoracia rusticana
a Gentiana asclepiadea.

Záver
Výsledky získané metódou Comet assay ukazujú, že najvyššie poškodenie sa tvorí pri
pôsobení najvyšších koncentrácii (2,5 %) rastlinných extraktov. Pre extrakt z Armoracia rusticana
predstavuje hodnotu 76,87 % a pri extrakte z Gentiana asclepiadea je hodnota o 1 % nižšia.
Porovnaním našich výsledkov môžeme povedať, že najvyššia koncentrácia roztoku pôsobí na bunky
najviac genotoxicky. Rastlinný extrakt z Armoracia rusticana poškodzoval lymfocyty vo väčšej
miere ako extrakt z Gentiana asclepiadea. Medzi najvyššími koncentráciami bol rozdiel
v poškodení 13 %. Pri najnižšej koncentrácii rastlinných extraktov bol tento rozdiel minimálny.
Metódou DPPH assay sme stanovili antioxidačný účinok pre jednotlivé koncentrácie
rastlinných extraktov Armoracia rusticana a Gentiana asclepiadea. Pri Armoracia rusticana
najvyššia koncentrácia (2,5 %) vychytávala iba 18,8 % voľných DPPH radikálov, čo bolo
spôsobené javom, pri ktorom vznikajú organické agregáty vplyvom vysokej koncentrácie
rastlinného extraktu. Najnižšia koncentrácia extraktu (0,0025 %) vychytávala najviac, a to 33 %
voľných DPPH radikálov. Z čoho usudzujeme, že najväčší antioxidačný účinok má extrakt
s koncentráciou 0,0025 %. Pri rastline Gentiana asclepiadea bol najväčší antioxidačný účinok
s hodnotou 61,2 % pri najvyššej koncentrácii extraktu (2,5 %), s klesajúcou koncentráciou extraktu
klesala aj jeho antioxidačná schopnosť. Pričom tri najnižšie koncentrácie mali veľmi podobné
hodnoty v prípade obidvoch rastlín, pre Gentiana asclepiadea 30,9 %, 30,6% a 31,2 %, pre
Armoracia rusticana 30,8 %, 30,7 % a 33 %.
Porovnaním získaných výsledkov z DPPH assay a Comet assay je možné povedať, že
extrakt z Gentiana asclepiadea má vyšší antioxidačný účinok a nižší genotoxický účinok na bunky
ako extrakt z rastliny Armoracia rusticana, ktorý vykazoval nižší antioxidačný a vyšší genotoxický
účinok na bunku. Vhodnou koncentráciou pre ďalšie využitie je u oboch rastlín najnižšia použitá
koncentrácia (0,0025 %).
Stanovenie antioxidačného a genotoxického účinku nami zvolených extraktov je len prvým
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krokom v našom projekte. Pomocou ďalších metód (DNA topology assay, reduction power assay a
ďalších) sa pokúsime stanoviť mieru adaptívnej odpovede buniek, potenciálny antikarcinogénny
a antimutagénny účinok s použitím zeocínu. Prípravky z extraktov A. rusticana a G. asclepiadea
obsahujú široké spektrum biologicky aktívnych látok (napr. flavonoidy, alkaloidy), ktoré by sa v
budúcnosti mohli využiť ako výživové doplnky, prípadne ako náhrada syntetických liečiv pri liečbe
rôznych ochorení.
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Fytoindikácia ekogenotoxicity v dlhodobom monitoringu kvality životného
prostredia na základe analýz abortivity peľových zŕn v Horných Opatovciach
pri Žiari nad Hronom
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révova 39,
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Abstrakt
V práci sa zaoberáme využitím druhov divorastúcej flóry a ich odpovedí v podobe defektnej
mikrosporogenézy ako účinným a zároveň lacným spôsobom bioindikácie stavu životného prostredia in situ.
Aplikujeme metódy testovania abortivity peľu na skúmaný región v blízkosti podniku na výrobu hliníka v Žiari nad
Hronom. Na základe analýz herbárových položiek spolu s našimi vlastnými vzorkami analyzujeme vývoj
znečistenia na danom území za uplynulých viac ako sto rokov a hľadáme tiež ďalšie korelácie medzi našimi
meraniami a zrážkovou činnosťou v regióne.

Kľúčové slová: Ekogenotoxicita, abortivita peľu; fytoindikácia, znečistenie životného prostredia.

Úvod a formulácia cieľa
Celosvetový priemyselný rozvoj v dvadsiatom storočí neobišiel ani Slovensko. Jedným z
regiónov, ktoré aj s následkami prežili búrlivý vývoj priemyselnej výroby bolo mesto Žiar nad
Hronom a okolie. Po spustení výroby hliníka v roku 1953 nastalo obrovské zhoršenie smogovej a
exhalačnej záťaže v celej Žiarskej kotline a ku katastrofálnemu zamoreniu neďalekej obce Horné
Opatovce, ktorá bola v rámci nášho výskumu vybraná za cieľovú lokalitu (obr. 1) a to imisiami
popolčeka, fluorovodíka, ortuti a arzénu (napr. v r. 1981 továreň vyprodukovala 7 188 ton
popolčeka, 800 ton fluorovodíka, 9 ton arzénu, 17 ton ortuti) [1]. Kontaminácia zapríčinila úhyn
včiel, nekvitnutie rastlín, úhyn dobytka a neobišla ani obyvateľov. Neúmerne narástla
chorobnosť a dokonca výrazne klesla pôrodnosť. Vtedajšia komunistická garnitúra sa rozhodla
riešiť vzniknutú situáciu sebe vlastným spôsobom a po niekoľkých rokoch dala obec vysťahovať
a zrovnať so zemou. Našťastie, veci sa v priebehu ďalších desaťročí zlepšili. Najmä zásluhou
nového environmentálneho myslenia a jeho implementácie prostredníctvom legislatívy od
deväťdesiatych rokov minulého storočia až dodnes. Na základe doterajších výsledkov nášho
výskumu môžeme konštatovať, že environmentálna záťaž je v okolí priemyselného podniku
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niekoľko rokov preukázateľne malá a na viacerých lokalitách dosahujúca hodnoty nižšie ako sú
merané na kontrolných miestach v relatívne nezaťažených územiach Slovenska.

Obr. 1 Ortofotomapa sledovaného územia [2]. 1. územie zaniknutej obce Horné Opatovce, 2. Priemyselný komplex
v Žiari nad Hronom, 3. miesta zberu vzoriek, 4. vresovisko – miesto zberu Calluna vulgaris L.

Cieľom našej práce bolo zamerať sa na problematiku ekogenotoxicity prostredia.
Zaoberali sme sa možnosťami bioindikačného využitia rastlín dlhodobo vystavených pôsobeniu
xenobiotických faktorov prostredia. Našou snahou je zosumarizovať doterajšie historické
merania so zameraním sa špeciálne na oblasť v bezprostrednej blízkosti podniku na výrobu
hliníka v Žiari nad Hronom – územie zaniknutej obce Horné Opatovce, využiť divorastúcu flóru,
poukázať na ďalší alarmujúci dôkaz reálnej existencie vážnych environmentálnych problémov
nášho životného prostredia ako aj na opodstatnenosť a efektívnosť viacerých opatrení
a priemyselných limitov a v neposlednom rade aj na neustále rastúcu závažnosť nových zdrojov
environmentálneho znečistenia.

Materiál a metódy
V rámci nášho výskumu sme priamo v teréne in situ zbierali mladé nerozvinuté púčiky
vybraných diploidných druhov divorastúcej flóry [tab. 1] a to v priebehu celého vegetačného
obdobia v rokoch 2009 a 2010. Presný postup zberu, uchovávania a ďalšieho spracovávania,
farbenia, pozorovania a vyhodnocovania vzoriek peľu sme použili v takej podobe, ako ho
uviedol Darlington v roku 1976 [3].

370

BIOLÓGIA

V prípade každého experimentu sme kvetné púčiky zbierali z minimálneho počtu
desiatich jedincov rastlín a následne sme z každej rastliny hodnotili spolu cca 600 peľových zŕn.
Nakoniec bolo teda hodnotených minimálne 6000 peľových zŕn pre každý indikačný druh a pri
každom zbere v priebehu vegetačného obdobia.
Peľové zrná sme bezprostredne po zbere fixovali v zmesi koncentrovanej kyseliny
octovej a etanolu a to v pomere 3 : 1. Vzorky sme následne po 24 hodinách premiestnili do 70
percentného roztoku etanolu. Neskôr, keď sme pristúpili k samotnej analýze vzoriek, sme kvetné
púčiky otvorili, pod stereolupou sme z nich vybrali peľnice, tie sme narezali a následne farbili
roztokom anilínovej modrej v lactofenole s koncentráciou 0,05 percenta. Mechanicky sme
uvoľnili samotné peľové zrná, odstránili prebytočný materiál a odpad a po prekrytí krycím
sklíčkom vytvorili definitívne preparáty, ktoré sme pozorovali optickým svetelným
mikroskopom pri 400-násobnom zväčšení.
Pri analýze peľových zŕn sme hodnotili ich tvar, veľkosť [4] a farbiteľnosť [5] (obr. 2).
Kvantitatívne a kvalitatívne odchýlky poukazovali na poškodenie peľu – abortizácie.

Obr. 2 Mikroskopický
preparát peľu z druhu
Lamium purpureum L. Nezafarbené abortívne peľové zrno uprostred

Na základe kritérií charakterizujúcich druhy rastlín, ktorých peľové zrná sú vhodné ako
indikátory environmentálnej záťaže [6] sme si pre indikáciu zvolili súbor 51 rastlín tak, ako ho
použil už Agrawal v roku 1999 [7]. Z nich sme v priebehu opakovaného terénneho zberu
materiálu našli a teda do ďalšieho výskumu zahrnuli dovedna 20 druhov rastlín. V teréne sme
v závislosti od poveternostných podmienok odoberali vzorky 5 krát (rok 2009) a 6 krát (rok
2010) v priebehu vegetačnej sezóny.
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Výsledky a diskusia
Na základe predchádzajúceho výskumu a meraní v tejto oblasti [8], sme predpokladali
pretrvávajúci trend poklesu environmentálnej záťaže na vybranom území. Kľúčovým druhom sa
pre nás stal druh Calluna vulgaris L. Pre svoje perzistujúce peľové tetrády [9] sa už v minulosti
stal vhodným a obľúbeným modelovým organizmom pre výskum peľu z indikačného hľadiska
a to nie len na natívnej populácii, ale aj na herbárových položkách. Po prudkom náraste
abortivity vzoriek z obdobia spustenia priemyselnej výroby hliníka v Žiari nad Hronom v roku
1953 [8] (graf 1), bol pozorovaný postupný pokles abortivity v priebehu deväťdesiatych rokov
minulého storočia.
Na základe peľových analýz sme skutočne zistili, že abortivita v prípade druhu Calluna
vulgaris L. na skúmanom území klesá až dodnes. V súvislosti s rekordným množstvom
dažďových zrážok počas roku 2010 [10] sme predpokladali skreslenie výsledkov v dôsledku tzv.
„zrieďovacieho efektu”, keď dochádza k zriedeniu chemických látok majúcich za následok aj
poškodenia počas mikrosporogenézy. Výsledky, ku ktorým sme dospeli, však nepoukazujú na
nijaký štatisticky významný vplyv tohto efektu na abortivitu. Je však vysoko pravdepodobné, že
„zrieďovací efekt” mal na úroveň abortivity ďaleko väčší vplyv v minulosti, kedy bola abortivita
mnohonásobne vyššia ako dnes (graf 1), ako ukazujú aj šípky v grafe 1 pri rokoch 1994 a 1996.

Graf 1 Vývoj abortivity peľových zŕn u Calluna vulgaris L. v percentách, súčasne ročné úhrny zrážok na území
okresu Žiar nad Hronom v dm/rok [7] a šípky poukazujúce na zrieďovací efekt

Ďalej sme sa rozhodli overiť, či existujú štatisticky významné korelačné vzťahy medzi
množstvom znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia v okrese Žiar nad Hronom
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a abrotivitou nielen druhu Calluna vulgaris L., ale aj ostaných vybraných indikačných druhov.

Graf 2 Korelácie medzi vývojom množstva TZL (tuhých znečisťujúcich látok), abortivitou peľu Calluna vulgaris L.
a indukčným indexom abortivity ostatných indikačných druhov

Výsledky poukazujú na priamo úmernú závislosť klesajúcej abortivity od klesajúcich
emisií [11] (graf 2). Pokles abortivity sme zaznamenali nielen u vresu (Calluna vulgaris L.), ale
aj u ostatných druhov a teda aj celkových indukčných indexov a to za roky nášho výskumu 2009
a 2010 (tab. 1).
Tab. 1 Namerané hodnoty abortivity pre roky 2009 a 2010 a ich viditeľný pokles za jeden rok u druhov [7], ktoré
sme na vybranej lokalite opakovane našli

Druh

21.7.2009

17.7.2010

Lactuca seriola L.

3,6±0,4

3,2±0,4

Artemisia vulgaris L.

4,4±0,4

3,4±0,4

Lamium maculatum L.

4,8±0,2

3,8±0,2

Calystegia sepium R. Br.

5,6±0,2

5,0±0,2

Lamium purpureum L.

6,1±0,5

5,2±0,5

Carduus acanthoides L.

3,8±0,3

3,8±0,3

Linaria vulgaris Mill.

7,6±0,8

6,6±0,8

Chelidonium majus L.

6,6±0,3

5,6±0,3

Melandrium album Mill.

5,1±0,6

5,1±0,6

Cichorium intybus L.

2,2±0,3

2,2±0,3

Melilotus alba Medic.

4,2±0,2

3,2±0,2

Clematis vitalba L.

4,4±0,1

4,4±0,1

Melilotus officinalis L.

5,9±0,3

4,5±0,3

Conium maculatum L.

3,7±0,3

3,3±0,3

Pastinaca sativa L.

5,9±0,6

4,7±0,3

Conyza canadensis L.

2,5±0,3

2,5±0,3

Tanacetum vulgare L.

4,6±0,2

4,6±0,2

Daucus carota L.

5,8±0,6

5,8±0,6

Trifolium pratense L.

5,5±0,4

5,4±0,4
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Záver
V

predloženej

práci

sme

potvrdili

predpokladanú

súvislosť

medzi

úrovňou

environmentálnej záťaže a mierou abortivity peľových zŕn u dovedna 20 indikačných druhov
rastlín. Zároveň sme potvrdili existenciu tzv. „zrieďovacieho efektu“ a zistili, že jeho účinok je
ďaleko silnejší, ak je z dôvodu vysokej environmentálnej záťaže abortivita silne zvýšená. Je
neodškriepiteľné, že za poklesom emisií stojí postupná modernizácia priemyselnej výroby a jej
opodstatnenosť je teda očividná. V práci sme využili zástupcov divorastúcej flóry ako
bioindikátory kvality životného prostredia.
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Vybrané antropometrické parametre a telesné zloženie mužov a žien
s Parkinsonovou chorobou zo Slovenska
Michaela Klimanová, Kristína Kiacová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava 4, michaela.klimanova@gmail.com

Abstrakt
O zložení tela pacientov s Parkinsonovou chorobou (PCH) je doteraz veľmi málo poznatkov. V tejto
práci bolo sledovaných 55 probandov, z toho 31 mužov a 24 žien (priemerný vek 64,35±8,19 ). Na
antropometrické meranie bol použitý kaliper na meranie hrúbky kožných rias, pásová miera na meranie obvodov
tela a BIA metóda na stanovenie telesného zloženia probandov.
U probandov bola dosiahnutá priemerná dížka ochorenia 5,54±4,43 roka, všetci boli liečení L-dopou.
Priemerná hodnota BMI bola 27,92±4,33 kg/m2. Percento tuku vyhodnotené pomocou BIA bolo v priemere
29,36±8,90. Hodnoty WHR indexu dosiahli v priemere 0,94±0,15, kónického indexu (CI) 1,29±0,25.
Dospeli sme k záveru, že existuje signifikantný rozdiel medzi sledovanými probandmi a kontrolnou
vzorkou v hodnotách tukovej zložky, aktívnej telesnej hmoty, v množstve celkovej telesnej tekutiny, obvode
bokov a v hodnote kónického indexu. Pri porovnávaní hodnôt percenta tuku určenom pomocou kalipera a BIA
metódy sme u žien nezaznamenali signifikantný rozdiel (p=0,077), u mužov však áno (p=0,041).

Kľúčové slová: zloženie tela; bioimpedančná analýza; body mass index; Parkinsonova choroba

Úvod a formulácia cieľa
Parkinsonova choroba je chronické neurologické ochorenie, ktoré okrem pohyblivosti
postihuje v doteraz nepoznanej miere aj látkovú výmenu (metabolizmus) pacientov.
Diplomová práca je zameraná na stanovenie vybraných ukazovateľov výživy a ich vzťahu
k trvaniu, liečbe, motorickému postihnutiu, zloženiu tela a ďalším aspektom Parkinsonovej
choroby. Predpokladáme, že jej výsledky prispejú k lepšiemu spoznaniu patofyziológie tohto
ochorenia a telesného zloženia pacientov, ktoré môžu byť následne využité pri liečbe.
Ciele:
•

zistiť telesné zloženie mužov a žien s PCH a porovnať ho s kontrolnou vzorkou

•

porovnať hodnoty telesných indexov u pacientov s PCH a u kontrol

•

porovnať hodnoty tuku nameraného pomocou kaliperu a BIA

Materiál a metódy
Súbor tvorilo 55 pacientov – 31 mužov a 24 žien s PCH z celého Slovenska, vek 4879 rokov (priemerný vek 64,35±8,19; muži 63,16±9,32, ženy 65,88±6,31). Priemerná dĺžka
trvania ochorenia bola 5,57±4,61 roka, pričom 9 probandov prekročilo dĺžku trvania choroby
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o 10 a viac rokov.
Priemerný stupeň ochorenia u probandov podľa Hoehn-Yahr [1] bol 2,75±0,71. Všetci
pacienti užívali lieky na Parkinsonovu chorobu, v priemere 837,73±468,84 levodopových
ekvivalentov (LDE).
K tomuto súboru pacientov bol vybraný kontrolný súbor rovnakého vekového zloženia
(priemerný vek 63,24±6,83). Títo jedinci boli zdraví.
Metódy: Zmeranie telesnej výšky antropometrom a telesnej hmotnosti osobnou váhou
pre stanovenie hodnôt BMI (Body Mass Index), obvodu pásu a obvodu bokov pásovou mierou
pre výpočet WHR (Waist Hip Ratio) indexu. Nasledovalo vyšetrenie zloženia tela
bioelektrickou impedanciou (BIA metóda). Je to neinvazívna, moderná metóda, ktorá zisťuje
stav telesného zloženia (podiel jednotlivých zložiek tela; bunkovej, svalovej a tukovej hmoty
a obsahu vody v tkanivách) na základe odporu tkanív po prechode elektrickým prúdom.
Meranie robené prostredníctvom prístroja BIA-101 vyžaduje 5 minút pokojného ležania,
proband nesmie mať na sebe kovové predmety. Výsledky sú vyhodnocované pomocou
programu Bodygram, ktorý na vyhodnotenie výsledkov potrebuje údaje o veku, hmotnosti,
výške pacienta a namerané hodnoty rezistancie a reaktancie. Probandom bola tiež meraná
hrúbka kožných rias (biceps, triceps, subscapulare, suprailiacale) na stanovenie percenta tuku
pomocou kalipera [2]. Údaje o zdravotnom stave pacientov boli získané prostredníctvom
lekára – dĺžka trvania ochorenia, stupeň ochorenia podľa Hoehn-Yahr, liečba - počet LDE
(levodopové ekvivalenty). Nakoniec probandi subjektívne zhodnotili svoje stravovacie návyky
formou dotazníka – počet jedál denne, konzumáciu mäsitých jedál, mliečnych výrobkov,
ovocia a zeleniny, pitný režim, fajčenie a alkohol.

Výsledky a diskusia
U veľa pacientov s PCH dochádza k úbytku hmotnosti. Doteraz nie je známa príčina,
či to môže byť spôsobené liečbou pomocou L-dopy. Avšak, strata hmotnosti je spozorovaná
pred začatím liečby [3]. BMI zistené počas merania u našich probandov bolo v priemere
27,92±4,33 kg/m2, u kontrol 28,84±5,49 kg/m2. Medzi týmito skupinami nebol zistený žiaden
signifikantný rozdiel (p=0,328). Cheshire a Wszolek [4] v práci Body mass index is reduced
early in Parkinson´s disease poukázali na signifikantný rozdiel v hodnotách BMI medzi
parkinsonikmi a kontrolnou skupinou (p=0,004). Preukázaný rozdiel v danej práci bol
pravdepodobne zapríčinený vyšším vekovým priemerom tak ako pozorovaných probandov
s PCH ako aj kontrolnej vzorky.
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Znižovanie hodnôt fázového uhla (FU) so zvyšujúcim sa vekom poukazuje na celkový
zdravotný stav, čím FU nepovažujeme len za indikátor telesného zloženia. So znižujúcou sa
hodnotou fázového uhla sa znižujú aj nutričné hodnoty sledovaných jedincov[5].
V poslednom čase sa kladie dôraz na hodnoty kónického indexu (CI). V skutočnosti,
BMI je lepším ukazovateľom než CI [6]. Vyhodnotením údajov našich súborov sme zistili
signifikantný rozdiel medzi hodnotami CI probandov a kontrol (p=0.011). U probandov
s PCH bola zistená nižšia priemerná hodnota CI (1,29±0,077).

Tab. 1 Porovnanie telesného zloženia a telesných parametrov pacientov s PCH a kontrolnej vzorky

rezistancia
reaktancia
PA (°)
Na/K
bazal.met.kcal
BMI
BCMI
FM (kg)
FM (%)
FFM (kg)
FFM (%)
BCM (kg)
BCM (%)
MM (kg)
MM (%)
TBW (l)
TBW (%)
ECW (l)
ECW (%)
ICW (l)
ICW (%)
Telesná výška
Hmotnosť
Obvod pása
Obvod bokov
WHR
CI
Vek

Priemer PCH
471,055
52,855
6,464
1,000
1556,058
27,916
10,576
23,204
29,362
55,847
70,638
29,975
54,102
36,873
47,062
43,327
54,924
18,727
43,620
24,604
56,380
168,140
79,051
96,115
102,041
0,940
1,290
64,345

SD PCH
80,598
9,966
1,084
0,155
235,493
4,325
2,361
8,077
8,899
13,563
8,899
7,645
9,231
9,025
9,455
9,710
6,018
4,035
5,072
6,506
5,072
9,141
16,067
12,074
16,164
0,074
0,077
8,193

Priemer
Kontroly
486,709
54,400
6,373
0,969
1485,962
28,842
9,945
26,435
32,718
53,862
66,918
28,462
53,500
35,149
44,338
42,022
52,571
18,649
44,569
23,373
55,431
165,833
80,296
100,269
106,780
0,939
1,329
63,236

SD Kontroly
78,110
14,557
1,326
0,174
285,843
5,489
2,232
9,903
8,001
12,703
8,424
6,936
10,838
8,193
8,898
9,289
5,418
4,495
5,962
5,875
5,962
10,391
17,540
12,449
10,751
0,077
0,076
6,834

T-test
0,303
0,517
0,695
0,328
0,163
0,328
0,153
0,064
0,040
0,430
0,026
0,280
0,754
0,297
0,123
0,473
0,033
0,924
0,371
0,300
0,371
0,219
0,699
0,078
0,012
0,980
0,011
0,442

p
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
< 0,05
NS
< 0,05
NS
NS
NS
NS
NS
< 0,05
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
< 0,05
NS
< 0,05
NS

Poznámka: hodnoty sú uvádzané v priemerných hodnotách, p – štatistická významnosť, NS – non signifikant, PA(°) – fázový uhol
v stupňoch, Na/K – pomer sodíkových a draslíkových katiónov, BCM (kg),(%) – bunková hmota v kilogramoch a percentách, TBW (l),(%)
– celková telová voda v litroch a percentách, ECW (l),(%) – mimobunková tekutina v litroch a percentách, ICW (l),(%) – vnútrobunková
tekutina v litroch a percentách, FM (kg),(%) – tuková hmota v kilogramoch a percentách, FFM (kg),(%) – hmota bez tuku v kilogramoch
a percentách, MM (kg),(%) – svalová hmota v kilogramoch a percentách, bazal.met.kcal – bazálny metabolizmus v kcal, BMI – body mass
index, BCMI – index bunkovej hmoty, WHR – wais-to-hip ratio, CI – kónický index

Hodnoty WHR indexu (waist-to-hip ratio) boli u parkinsonikov 0,94±0,15,
u kontrolnej vzorky 0,94±0,08. T-testom bol zistený nesignifikantný rozdiel (p=0,980).
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Porovnaním hodnôt percenta tuku určenom pomocou kalipera a BIA metódy sme
u žien nezaznamenali signifikantný rozdiel (p=0,077), u mužov však áno (p=0,041).
Ďalšie signifikantné rozdiely boli zaznamenané v hodnotách celkovej telesnej tekutiny
(p=0,033), tukovej zložky (p=0,040), aktívnej telesnej hmoty (p=0,026) a obvodu bokov
(p=0,012) (Tab. 1). V práci bol použitý Studentov párový T-test na hladine významnosti 5 %.
Testom bolo dokázané, že existuje asociácia medzi sledovanou a pozorovanou vzorkou
v týchto piatich ukazovateľoch: FM, FFM, TBW, obvod bokov, CI.

Záver
Pri porovnaní pozorovaných probandov a kontrolných vzoriek boli zistené
predpokladané výraznejšie odlišnosti v parametroch telesného zloženia. U probandov s PCH
bolo zistené signifikantne nižšie množstvo tukovej zložky, menší obvod bokov a nižší
kónický index, ale aj vyššia hodnota aktívnej telesnej hmoty a celkovej telesnej tekutiny.
Zvyšovaním veku probandov s PCH sa hodnota fázového uhla znižovala, čo potvrdilo
zhoršujúci sa nutričný stav daných jedincov.
Výsledky potvrdili očakávané rozdiely v telesných rozmeroch a zložení tela súboru
probandov a kontrol.
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Abstrakt
Zdravie ľudí a všetkých organizmov je neustále ohrozované negatívnymi faktormi vyskytujúcimi sa
v našom prostredí. Negatívny vplyv pesticídov, syntetických, či toxických látok môže viesť k vzniku rôznych
ochorení, vrátane rakoviny. Jednou z možností prevencie voči týmto ochoreniam sú biologicky aktívne látky
vyskytujúce sa napríklad v rastlinách, ovocí a zelenine. V našich experimentoch sme pracovali s extraktom
z rastliny Salvia officinalis. Pomocou metódy Comet assay (jednobunková gélová elektroforéza) sme zisťovali
genotoxické účinky extraktu zo S. officinalis. Využitím MTT testu sme stanovili cytotoxické účinky extraktu zo
S. officinalis na HepG2 bunkách, ktoré boli izolované z primárneho hepatoblastómu.

Kľúčové slová: biologicky aktívne látky; Salvia officinalis; Comet assay; MTT test; HepG2 bunky

Úvod a formulácia cieľa
Už od predhistorického obdobia tvorili rastliny základ pre takmer všetky medicínske
terapie. Rastliny sa okrem medicíny využívajú taktiež v oblastiach poľnohospodárstva,
výživy, výroby nápojov, vôní, v kozmetike, ale aj v tabakovom a iných priemyselných
odvetviach [1]. Nielen rastliny, ale aj ďalšie prírodné produkty, obsahujú bioaktíne zložky ako
antioxidanty, flavonoidy, triterpenioidy, vitamíny, karotenoidy, enzýmy a pod., ktoré vykazujú
rozsiahle spektrum biologických účinkov, medzi ktoré patria napríklad stimulácia imunitného
systému, antibakteriálny, antivírusový, antihepatotoxický a protizápalový účinok. Niektoré
prírodné látky so zisteným antimutagénnym, antikarcinogénnym a antioxidačným účinkom
hrajú úlohu nielen pri liečbe, ale aj pri prevencii rôznych typov ochorení, vrátane nádorových
ochorení [2].
Šalvia lekárska známa ako Salvia officinalis alebo babské ucho je významný poloker
z čelade hluchavkovitých. Prvé zmienky o tejto rastlinke boli už v antickom období, ale vo
väčšej miere sa začala využívať v období staroveku. Korenili sa s ňou jedlá, pridávala sa do
vína a pripravovala sa z nej voda na umývanie rúk, pretože šalvia má silné dezinfekčné
účinky. Dorastá do výšky 20 – 80 cm. Jej listy majú výraznú vôňu a koruna má dvojpyskové
kvety svetlofialovej alebo bielej farby. Rastie predovšetkým v Stredomorí na vápencových
skalách a svahoch a v oblasti skalných morí v Španielsku, Taliansku, Francúzsku, prípadne na
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Balkánskom poloostrove. Sušené šalviové lístky sú šedozelené, plstnaté a budia dojem, že se
"lepia" k sebe. Chuť je príjemne aromatická, výrazná a nahorklá. Obsahuje rôzné silice,
najznámejšia je gáfor, potom cineol, tujon a ďalšie. Obsahuje taktiež horčiny a triesloviny,
saponíny, triterpenoidy, látky s hormonálnými účinkami, glykosid, vitamín C, karotenoidy,
živicu, minerálne látky a mnoho ďalších. Druhy, ktoré neobsahujú niektoré silice, robia zo
šalvie drogu nevhodnú pre farmaceutické účely. Tieto silice pôsobia silne dezinfekčne
a potláčajú potivosť. Šalvia sa používa pri problémoch so žalúdkom, či na kúpeľ pre silno
potivé nohy a ruky, pri zápaloch a poraneniach v ústnej dutine a taktiež zmierňuje kašeľ.
Silica samotná je tiež veľmi využívaná vďaka svojej vôni v kozmetike a potravinárstve.
Pôsobí proti hnačkám, zlepšuje trávenie, je prísadou pri výrobe zubných pást, kúpeľových solí
a používa sa taktiež ako prísada do žuvačiek. Odvar zo šalvie pôsobí proti lupinám a lístky zo
šalvie pôsobia na štípance od hmyzu, zle sa hojacie rany a na otlaky od zubných protéz a afty
v ústach. Nedoporučuje sa tehotným, či kojacim ženám, pretože môže spôsobiť sťahy
maternice a znižuje tvorbu mlieka [4].
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 cieľom bolo zistiť, či má extrakt zo Salvia
officinalis cytotoxický a genotoxický účinok. Pre stanovenie toxicity sme využili MTT test a
na detekciu a stanovenie stupňa poškodenia DNA sme využili metódu Comet assay
(jednobunková gélová elektroforéza). Všetky experimenty sme robili na HepG2 bunkách.

Materiál a metódy
Pracovali sme s extraktom z rastliny Salvia officinalis, L., ktorý bol pripravený
z usušených listov. Suchý extrakt sme zakúpili vo firme Calendula, a. s. Nová Ľubovňa.
V experimentoch sme pracovali s HepG2 bunkami, ktoré boli získané od Prof. A.
Collinsa, The Rowent Research Institute, Aberdeen, Škótsko. Bunková línia HepG2 bola
izolovaná v roku 1979 z primárneho hepatoblastónu 11-ročného chlapca z Argentíny.
Bunkový cyklus trvá okolo 30-36 hodín, bunky rastú prichytené v kultivačnej nádobe vo
vrstvách. Na kultiváciu buniek sme použili RPMI médium, do ktorého sme pridali 10% FBS,
streptomycín, penicilín a kanamycín. Bunky sme počas kultivácie udržiavali v zavlhčovanej
atmosfére 5% CO2 pri teplote 37˚C.
Koncentrácie extraktu S. officinalis pre MTT a Comet assay boli pripravené
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v redestilovanej H2O. Cytotoxické účinky nášho extraktu sme stanovili najskôr v rozsahu
koncentrácii 0,01 - 100 mg.ml-1 pomocou MTT testu. Následne sme sa zamerali na
koncentrácie 1 – 10 mg.ml-1 a stanovili toxicitu využitím MTT testu. MTT test je
kolorimetrická metóda, ktorou vyhodnocujeme prežitie nádorových buniek na základe
spektrofotometrie. Metóde predchádza inkubácia buniek v 96 jamkovom paneli s extraktom
zo S. officinalis v rozpätí rôznych koncentrácií. Inkubácia prebieha 3 dni pri 37°C a v
atmosfére CO2. MTT test je založený na redukcii MTT farbičky (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]2,5-difenyl tetrazolium bromidu) na nerozpustný formazan (modré kryštály hviezdicovitého
tvaru). Reakcia prebieha na mitochondriálnej membráne živých buniek. Formazan se rozpustí
pridaním silného detergentu (dimetylsulfoxidu - DMSO) a po zafarbení se vyhodnocuje
spektrofotometricky s využitím spektrofotometra PolarStar Optima pri vlnovej dĺžke 540 nm.
Hodnota absorbancie roztoku zodpovedá množstvu živých buniek (čím tmavšia farba, tým
vyššia absorbancia a tým vyššie percento živých buniek).
Na stanovenie miery poškodenia DNA v bunkách sme využili Comet assay
(jednobunková gélová elektroforéza). Pri experimentoch sme použili HepG2 bunky, ktoré sme
si vopred nasadili, inkubovali a 24 hodín pred experimentom ovplyvnili jednotlivými
koncentráciami z extraktu S. officinalis (1 mg.ml-1, 2 mg.ml-1, 4 mg.ml-1). Po 24 hodinovej
inkubácii sme si odobrali 2x105 buniek z každej koncetrácie aj kontroly. Ako kontrolu sme
využili extraktom neovplyvnené HepG2 bunky. Bunky sme ukotvili vo vrstve LMP (low
melting point) agarózy na mikroskopických sklíčkach, ktoré sme pred experimentom potiahli
NMP (normal melting point) agarózou. 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) s využitím obrazovej analýzy softvérom
Komet 5,0 (Kinetic Imaging, Ltd.). Na každú koncentráciu hodnotíme 100 buniek, ktoré sme
náhodne vybrali. Intenzita chvosta kométy v pomere k intenzite hlavy kométy odráža
množstvo zlomov DNA [3].

Výsledky a diskusia
Z MTT testu sme stanovili cytotoxicitu širokej škály koncentrácii extraktu S.
officinalis. V porovnaní s kontrolou, kde bolo 100% prežívanie buniek sme zistili, že pri
najnižších koncentráciach sa množstvo prežívajúcich buniek významne nezmenilo a percento
prežívania sa pohybovalo približne pri hodnote 100% od koncentrácie 0,01 mg.ml-1 až po
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koncentráciu 1 mg.ml-1. Následne pri zvýšenej koncentrácii extraktu (5 mg.ml-1) sa znížilo
percento prežívania buniek na 88,76% a pri koncentrácii 10 mg.ml-1 sme zistili 40,5%
životaschopnosť buniek. Percento prežívania neustále klesalo až po koncentráciu 50 mg.ml-1,
kedy množstvo prežívajúcich buniek predstavovalo 0%.
Tab. 1 Percento prežívania buniek pri jednotlivých koncentráciach extraktu S. officinalis.

Obr. 1 Percento prežívania buniek pri jednotlivých koncentráciach extraktu S. officinalis (0,01 – 100 mg.ml-1).

Po stanovení cytotoxicity koncentrácií 0,01 – 100 mg.ml-1 sme sa zamerali na
koncentrácie v rozpätí 1 mg.ml-1 až 10 mg.ml-1. Pri nižších koncentráciach (1 mg.ml-1 a 2
mg.ml-1) nebolo preukázané zníženie životaschopnosti buniek. Pri koncentrácii 4 mg.ml-1 sa
percento prežívajúcich buniek znížilo na 91,09%. Následne sa s klesajúcou koncentráciou
znižovalo aj percento prežívania buniek a pri koncentrácii 6 mg.ml-1 dosiahlo menej než 50%.
Po tejto koncentrácii sa pri vyšších koncentráciach (7 mg.ml-1 – 10 mg.ml-1) preukázala
schopnosť prežívania buniek v rozmedzí 34% - 41%.

Tab. 2 Prežívanie buniek pri jednotlivých koncentráciach extraktu S. officinalis (1 mg/ml – 10 mg/ml).
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Obr. 2 Percento prežívania buniek pri jednotlivých koncentráciach extraktu S. officinalis (1 – 10 mg.ml-1).

Pri comet assay sme pracovali s tromi koncentráciami extraktu (1 mg.ml-1, 2 mg.ml-1
a 4 mg.ml-1) a neovplyvnenou kontrolou. Z výsledkov môžeme vidieť, že kontrola
preukazovala najnižšie poškodenie DNA (15,13%). Pri bunkách ovplyvnených extraktom
s koncentráciou 1 mg.ml-1 a 2 mg.ml-1 sa minimálne zvýšilo percento poškodenej DNA na
16,9% a 18,4%. Najvyššie množstvo zlomov DNA vyvolala najvyššia použitá koncentrácia,
konkrétne 4 mg.ml-1.

Obr. 3 Graf znázorňujúci % poškodenia DNA vyvolaného rôznymi koncentráciami extraktu zo S. officinalis

Záver
Pomocou MTT testu sme stanovili cytotoxický účinok extraktu S. officinalis pri
jednotlivých koncentráciach. V prvom kroku sme stanovili, že najnižšie koncentrácie (0,01-1
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mg.ml-1) nemajú na prežívanie buniek výrazný účinok a nepôsobia cytotoxicky. Od
koncentrácie 5 mg.ml-1 sa cytotoxický účinok so zvyšujúcou koncentráciou extraktu zvyšoval.
Pri koncentráciach 50 - 100 mg.ml-1 bol extrakt voči bunkám toxický, pričom žiadne bunky
neprežili. Po zameraní na koncentrácie 1 mg.ml-1 – 10 mg.ml-1 sme zistili, že sa cytotoxický
účinok extraktu od koncentrácie 4 mg.ml-1 so zvyšujúcou koncentráciou zvyšuje. Hodnota
IC50 (50% prežívanie buniek) bola 6,2 mg.ml-1.
Comet assay sme použili na stanovenie genotoxického účinku extraktu zo S.
officinalis. Výsledky preukázali, že genotoxický účinok preukazuje až koncentrácia 4 mg.ml-1.
U nižších koncentrácií sa genotoxicita extraktu neprejavila.
Stanovenie cytotoxického a genotoxického účinku extraktu z rastliny S. officinalis
patrí k prvým krokom nášho projektu. S využitím ďalších metód sa budeme snažiť objasniť
ďalší potenciálny mechanizmus antioxidačného účinku extraktu, ako aj stanoviť, či má
vybraný extrakt protektívny účinok voči genotoxickým účinom peroxidu vodíka.
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Abstrakt
Ľudské ostatky jedincov historických populácií boli vždy dôležitým zdrojom informácií o mnohých
aspektoch minulosti. Najčastejšími otázkami, ktoré nás zaujímajú pri neznámej osobe, sa týkajú jej identity.
Zvlášť lebka vyžaduje zvýšenú pozornosť, pretože je na nej sústredené mimoriadne veľké množstvo znakov,
ktoré môžu identifikovať skúmaného jedinca. Venovali sme sa analýze lebiek pochádzajúcich z kostnice kostola
Sv. Petra pri meste Vaihingen an der Enz. Odhad veku, pohlavia a stanovenie patologických lézií nám poskytuje
základné charakteristiky jedincov danej populácie.

Kľúčové slová: kostnica kostola Sv. Petra; vek; pohlavie; patologické lézie

Úvod a formulácia cieľa
V roku 1977 sa pamiatkovému úradu mesta Vaihingen an der Enz naskytla možnosť
uskutočniť

ešte

pred

začiatkom

renovácie

archeologický

výskum

v opustenom

a nevyužívanom kostole Svätého Petra. Úplne prvotnú stavbu tohto kostola by bolo možné
odhadom datovať do 10. - 11. storočia. Začiatkom 13. storočia sa mesto Vaihingen stalo
opevneným sídlom. Kostol Sv. Petra ležal mimo tohto stredovekého mestského opevnenia v
tzv. oblasti pred mestom a bol k nemu až do roku 1839 pridružený aj cintorín. Celá plocha
kostola s výnimkou chórovej oblasti a sakristie bola archeologicky preskúmaná a zistilo sa, že
je možné rozlíšiť celkovo štyri rozdielne zásahy do pôvodnej stavby kostola. Počas
archeologických prác bola v oblasti pod kaplnkou nájdená kostnica. Kostnice slúžili na
uchovávanie kostí nájdených a exhumovaných zomrelých na cintorínoch pri rušení starých a
vytváraní nových hrobov. Predpokladá sa, že kostnica bola k pôvodnému kostolu pribudovaná
v rovnakom čase ako kaplnka. Na základe analýzy nástenných malieb v kaplnke bola kostnica
kostola Sv. Petra datovaná do 13./14. storočia. Kostnica pozostávala z dvoch miestností.
Kosti, ktoré boli nájdené v západnej miestnosti, ležali in situ, len v hornej oblasti boli
narušené a pokryté zeminou. V spodnej oblasti bolo možné miestami pozorovať starostlivé
rozvrstvenie kostí a lebiek. Kosti boli z kostnice odstránené a poskytnuté na antropologické
spracovanie [1].
Cieľom našej práce bolo predovšetkým odhadnúť pohlavie a vek skúmaných ostatkov,
ďalej sme sa venovali kraniometrii a paleopatologickému rozboru. Medzi najčastejšie
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chorobné prejavy na lebkách patria nálezy osteoartrózy, cribra orbitalia, porotickej
hyperostózy, periostálnej reakcie, osteómov, tráum, cýst a zápalov.
Stanovené ciele:
•

Odhadnúť vek a pohlavie daného kostrového súboru

•

Vyhodnotiť intersexuálne rozdiely vo vekovom zložení analyzovanej dospelej
populácie

•

Vyhodnotiť intersexuálne rozdiely v kraniometrických údajoch

•

Zhodnotiť zdravotný stav a vyhodnotiť intersexuálne rozdiely vo výskyte
patologických zmien a zranení

Podobne bola analyzovaná aj populácia z kostnice kaplnky Sv. Jakuba v Bratislave [2,
3].

Materiál a metódy
Analyzované kostrové pozostatky nájdené v kostnici kostola Sv. Petra sa v súčasnosti
nachádzajú v depozite Katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty UK.
Z poskytnutých materiálov z menovanej kostnice sme si vybrali 100 najlepšie
zachovaných lebiek.
Vek jedincov bol odhadovaný na základe: stupňa obliterácie švov [4, 5], zubnej
abrázie [6] a prerezávania zubov [7].
Pohlavie jedincov bolo stanovené na základe morfologických charakteristík lebky výpočet DS (degree of sexualization) hodnôt. Sledovali sme popisné morfologické znaky,
ktoré informujú o tvare, obryse či mohutnosti rôznych partií lebky a majú kontinuálny
charakter (existuje množstvo na seba plynule naväzujúcich štádií) a epigenetické znaky –
anatomické variety (drobné odchýlky v stavbe kosti, ktorých prítomnosť negatívne
neovplyvňuje chod organizmu) [4].
Kraniometria – merali sme posuvným meradlom a kefalometrom 13 rozmerov na
lebke určených antropometrickými bodmi [8]. Na testovanie intersexuálnych rozdielov
v danom materiály sme použili Kolmogorov-Smirnov test (program SPSS 17.0 for Windows).
Určenie paleopatologických lézií na lebkách bolo uskutočnené makroskopicky
voľným okom. Na porovnanie frekvencií mužov a žien sme použili Fisherov presný test
(program Statistica 8.0 for Windows).
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Výsledky a diskusia
Pri analýze 100 lebiek bolo možné odhadnúť pohlavie u 98 jedincov, z toho bolo 62
žien a 36 mužov. Zvyšní 2 jedinci sú indiferentní a nedosiahli dospelý vek (obr. 1).
70

Počet jedincov

60
50
40
30
20
10
0
ženy

muži

indiferentní

Odhad pohlavia

Obr. 1 Odhad pohlavia jedincov z analyzovaného súboru

Vekové zloženie analyzovaného súboru je znázornené v tabuľke 1. V danom súbore
lebiek sa nenachádzali žiadni jedinci z vekovej kategórie circumnatale a infans I.
Najpočetnejšie je zastúpená veková kategória maturus II - 41 jedincov, a najmenej - 1
jedinec je v kategórii infans II.

Tab. 1 Vekové zloženie analyzovaného súboru
vekové kategórie
circumnatale (- 6 mes.)
infans I (7 mes. - 6 r.)
infans II (7 - 13)
juvenis (14 - 19)
adultus I (20 - 29)
adultus II (30 - 39)
maturus I (40 - 49)
maturus II (50 - 59)
senilis (60+)

muži

ženy
0
0
0
0
2
3
6
19
6

indifer.
0
0
0
1
14
3
16
22
6

spolu
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
2
16
6
22
41
12

Intersexuálne rozdiely vo vekovom zložení dospelej populácie môžeme vidieť na
obrázku 2. Najvýraznejšie rozdiely sú v kategóriách maturus II, kde mužov je o 17,3 % viac
ako žien a adultus I, kde naopak prevyšujú ženy o 17,02 %.
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počet jedincov v %

Vekové zloženie analyzovanej dospelej populácie v %
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Obr. 2 Vekové zloženie analyzovanej dospelej populácie v %

Kraniometria - signifikatne vyššie hodnoty u mužov boli zistené v 10 z 13 meraných
rozmerov na lebke (hladina významnosti 0,05) (tab. 2). V šírke očnice, výške očnice a výške
nosa neboli preukázané významné rozdiely medzi mužmi a ženami.
Tab. 2 Priemerné hodnoty daných rozmerov na lebke a porovnanie (p – hodnota) všetkých nameraných
hodnôt u mužov a žien Kolmogorov-Smirnovým testom

Merané rozmery na lebke

Priemerná
hodnota u
mužov v mm

Priemerná
hodnota u
žien v mm

P - hodnota

Najväčšia dĺžka mozgovne
Dĺžka mozgovne od metopia
Dĺžka bázy lebky
Najväčšia šírka mozgovne
Najmenšia šírka čela
Výška basion - bregma
Dĺžka tváre
Šírka tváre
Výška hornej časti tváre
Šírka očnice
Výška očnice
Šírka nosa
Výška nosa

178,59
177,67
100,61
146,42
98,63
133,59
96,25
134,95
71,58
38,76
32,74
25,17
51,12

170,26
172,12
95,74
142,70
95,80
128,74
90,97
126,79
67,09
37,98
32,86
23,90
49,02

0,000
0,001
0,001
0,048
0,039
0,000
0,006
0,004
0,003
0,320
1,000
0,045
0,070

Ďalej sme sa zaoberali výskytom chorobných zmien a intersexuálnymi rozdielmi
v prevalencii daných patologických nálezov (tab. 3). Cribra orbitalia, osteómy, periostálna
reakcia, cysty, zápaly a traumy majú vyšší výskyt u mužov, iba porotická hyperostóza sa
častejšie objavuje u žien. Signifikatne preukazná vyššia prevalencia sa vyskytuje však iba pri
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traumách u mužov, ostatné patologické nálezy nie sú signifikatne významné (pri hladine
významnosti 0,05).
Tab. 3 Prevalencia patologických nálezov u mužov a žien a vzájomné porovnanie frekvencií Fisherovým
presným testom

Cribra orbitalia
Porot. hyperostóza
Osteómy
Periostálna reakcia
Cysty
Zápaly
Traumy

muži
prevalencia
45,71%
5,56%
19,44%
44,44%
30,56%
44,44%
25,00%

ženy
prevalencia
40,32%
19,35%
17,74%
29,03%
22,58%
25,81%
8,06%

P - hodnota
0,6711
0,0756
1,0000
0,1310
0,4721
0,0748
0,0338

Osteoartróza vo fossa mandibularis sa viac vyskytuje u mužov ako u žien, naopak,
osteoartróza na condyli occipitales má vyššiu prevalenciu u žien ako u mužov (tab. 4). Tieto
intersexuálne rozdiely sú však malé a signifikatne nepreukazné (pri hladine významnosti
0,05).

Tab. 4 Prevalencia osteoartrózy vo fossa mandibularis a na condyli occipitales u mužov a žien a vzájomné
porovnanie frekvencií Fisherovým presným testom
OA fossa mandib.
dexter
sinister

OA condyli occip.
dexter
sinister

muži
prevalencia

58,33%

55,56%

72,00%

76,92%

ženy
prevalencia
p - hodnota

36,21%
0,0542

36,07%
0,5190

76,60%
0,7767

79,20%
1,0000

Záver
Antropologickou analýzou sme odhadli vekové zloženie a zastúpenie pohlaví vo
vybranom súbore kostrových ostatkov z kostnice Vaihingen/Enz. 62% tvorili ženy, 36% muži
a 2% neidentifikovaní jedinci, ktorí nedosiahli dospelosť. Vyššia úmrtnosť žien medzi 20.
a 29. rokom života mohla byť zapríčinená napr. zvýšenou mortalitou pri pôrodoch. Avšak
tieto výsledky môžu byť nepresné a nemusia platiť pre celú historickú populáciu z danej
kostnice, najmä kvôli kritériám výberu vzorky materiálu (prihliadali sme na najlepšiu
zachovanosť a dostupnosť kostrových ostatkov).
Z kraniometrických údajov nám vychádza, že existujú intersexuálne rozdiely vo
veľkosti lebky. Muži mali vo väčšine daných rozmerov namerané vyššie hodnoty.
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Z paleopatologickej analýzy daného kostrového materiálu vyplýva, že muži boli
častejšie postihovaní chorobnými zmenami kostí, čo môže byť spôsobené namáhavejšou
fyzickou prácou mužov v tomto období. Výraznejší výskyt porotickej hyperostózy u žien
môže byť zapríčinený železo – deficientnou anémiou, nedostatkom vitamínov alebo
malnutríciou.
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Sezónna a priestorová distribúcia parietálnej fauny (Diptera: Nematocera)
v jaskyni Píla (Tríbeč)
Zuzana Kosejová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská dolina B1,842
15, Bratislava, Slovensko, zuzanakosejova@gmail.com
Abstrakt
Za časové obdobie od 28.2.2010 do 19.2.2011 bolo v jaskyni Píla v pohorí Tríbeč, v mesačných
intervaloch nazbieraných 3 461 jedincov parietálnej fauny (Diptera: Nematocera). Zazanamenaných bolo 22
druhov. V zime dominovali druhy Rymosia fasciata (Meigen 1804) (42%), Exechiopsis magnicauda (Lundström
1911) (22,7%) a Bolitophila saundersii (Curtis 1836) (18,9%). V lete to bol druh Limonia nubeculosa Meigen
1804 (63%). Druhy R. fasciata a E. magnicauda (Mycetophilidae) dominovali v úseku za umelým vchodom do
jaskyne (3-6m), ktorý neprepúšťa svetlo. V jaskyni sa vyskytovali od októbra do marca. Druh B. saundersii
dominoval v hlbších častiach jaskyne (9-18m), kde nachádzal ideálne teplotné a vlhkostné podmienky.
Zaznamenané boli len samičky, čo môže súvisieť s rozdielmi v bionómii pohlaví. Druh L. nubeculosa sa
vyskytoval od mája do októbra. Koncom augusta 18% samíc malo v abdomene prítomné vajíčka, čo potvrdzuje,
že druh tu prežíva diapauzu. Maximá jedincov sa vyskytovali do 12 m od vchodu do jaskyne.

Kľúčové slová: Nematocera; jaskynná fauna; distribúcia; Tríbeč; Slovensko

Úvod a formulácia cieľov
Druhom radu Diptera sa začala na Slovensku venovať pozornosť v 70-tych rokoch
minulého storočia, keď začal jaskynnú faunu dvojkrídlovcov zbierať a skúmať Košel [1],
ktorý publikoval články týkajúce sa viacerých čeľadí radu Diptera [2], často v spolupráci
s ďalšími autormi [3, 4, 5, 6].
Cieľom tejto práce bolo preskúmať ďalšiu jaskyňu, vyhodnotiť výsledky z hľadiska
druhového zloženia a početnosti fauny. Takisto bola vyhodnotená dominancia druhov
vzhľadom na ročné obdobia a ich výskyt v priestore jaskyne, pričom pozornosť bola
venovaná práve dominantným druhom. Zisťovaná bola aj správnosť tvrdenia, že samičky
druhu L. nubeculosa tu prežívajú diapauzu a to tak, že boli pitvané brušká a následne
sledovaná prítomnosť vajíčok.

Materiál a metódy
Spracovaný materiál pochádza z jaskyne Píla, ktorá sa nachádza vo vápencovom brale
pri obci Píla v okrese Žarnovica. Leží v nadmorskej výške 482 m. n. m a má dĺžku 104 m.
Jaskyňa je vo vzdialenosti približne 3 m od vchodu uzavretá železnou bránou, čo zmenilo
svetelné podmienky v jaskyni (Obr. 1). V bráne je otvor s priemerom 8cm pre možnosť vletu
a výletu netopierov. Takisto nad bránou sa nachádza puklina nepravidelného tvaru so šírkou
cca. 30 cm a výškou 10 cm.
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Jedince boli zo stien odoberané exhaustorom, prípadne pinzetou, následne boli uložené
v 75% alkohole. Podľa prieskumu, v ktorom bol zistený výskyt dvojkrídlovcov do hĺbky cca.
18 metrov, sa jaskyňa rozdelila na 6 úsekov po 3 metre. Zbery boli vykonávané v približne
mesačných intervaloch.

Obr. 1 Mapa jaskyne Píla (pôdorys)

Výsledky a diskusia
V jaskyni bolo za obdobie 28.2.2010 – 19.2.2011 zaznamenaných 3 461 jedincov z
radu Diptera: Nematocera (Tab. 1). Celkovo najpočetnejší bol druh R. fasciata s počtom
jedincov 994 (26,8%). Dominantnými druhmi v zime boli R. fasciata (994 ex. - 42%), E.
magnicauda (532 ex. - 22,7%) a B. saundersii (444 ex. – 18,9%). V lete to bol druh L.
nubeculosa (688 ex. - 63%). Čo sa týka priestorovej distribúcie druhov, najvyššie početnosti
dosahovali v úseku 3-6 metrov, čo súvisí s faktom, že na začiatku toho úseku je inštalovaná
železná brána. Za touto umelou bariérou nachádzajú živočíchy prakticky úplnú absenciu
svetla, čo zapríčiňuje prudký nárast početnosti v tomto úseku (Tab. 2).
Takmer všetky druhy dosahovali maximálnu početnosť svojho výskytu v prvých 12
metroch jaskyne. Výnimkou je druh B. saundersii, ktorého výskyt dokazuje opačnú tendenciu
(Tab. 2). Naznačené tendencie sú diskutované pri jednotlivých dominantných druhoch.
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Tab. 1 Druhové zloženie a sezónna dynamika Diptera v jaskyni Píla
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.
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.
4.12.

22.1.

19.2.

Suma

%♀

Sciaridae
Bradysia brunnipes
Bradysia sp.

30.5.

Limonidae
Limonia nubeculosa
Meigen, 1804

25.4.

Culicidae
Culex pipiens L., 1758

26.3.

Druh
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510

542

3461

Mycetophilidae
Rymosia affinis
Winnertz, 1863
R. fasciata
(Meigen, 1804)
R. cf. cottii
Tollet, 1959
Rymosia sp.
Exechia dizona
Edwards, 1924
Exechiopsis clypeata
(Lundström 1911)
E. fimbriata
(Lundström, 1909)
E. intersecta
(Meigen, 1818)
E. januarii
(Lundström, 1913)
E. magnicauda
(Lundström 1911)
E. subulata
(Winnertz, 1863)
E. oltenica
(Burghele-Balacesco, 1965)
Exechiopsis sp.
Tarnania fenestralis
(Meigen, 1838)
Suma
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Mycetophilidae
Rymosia fasciata (Meigen, 1804)
Na Slovensku zaznamenaný v jaskyni Ľadová pivnica v Belianskych Tatrách [7] , no
len v zanedbateľnom počte (2 ex.). Početnejšie sú údaje z Nórska [8], kde tento druh tvorí
takisto ako v jaskyni Píla najpočetnejšiu zložku parietálnej fauny. Výskyt je zaznamenaný tiež
v estónskom podzemí, tu také významné počty druh nedosahuje [9].
Ako typický hibernant, trávil tento druh v jaskyni obdobie od konca októbra do
začiatku marca. Maximum početnosti dosahoval v decembri až februári 2010/2011. Samičky
tvorili 37% z celkového počtu zaznamenaných jedincov. Pomer pohlaví 1,69:1 v prospech
samcov sa javí ako znak viacerých druhov z rodu Rymosia, ktoré sa vyskytujú v jaskyniach
(Tab. 1) [8].
Zástupcovia čeľade Mycetophilidae u nás všeobecne dosahujú najvyššie početnosti
v úsekoch niekoľko desiatok metrov od vchodu jaskýň [2]. Vysoká početnosť druhov R.
fasciata a E. magnicauda v úseku za umelým vchodom (Tab. 2) potvrdzuje doterajšie
pozorovania. Tento jav nám zároveň naznačuje, že z abiotických podmienok ovplyvňuje
priestorové rozšírenie druhov najmä množstvo svetla.

Exechiopsis magnicauda (Lundström, 1911)
Druh je zo Slovenska známy z 2 lokalít okrem skúmanej [2, 4]. Prvé výskyty boli
zaznamenané začiatkom októbra a jedince sa tu vyskytovali až do mája nasledujúceho roku.
Spolu s predchádzajúcim druhom tvorí významnú zložku fauny dvojkrídlovcov z čeľade
Mycetophilidae, ktorá hibernuje v tejto jaskyni.
Maximálne početnosti druh dosahoval tiež v druhom úseku jaskyne (Tab. 2)
z rovnakých dôvodov ako R. fasciata, v hlbších častiach jaskyne sa už vyskytoval
v početnostiach s klesajúcou tendenciou. Pomer pohlaví bol zaznamenaný 1:1,22 v prospech
samičiek (Tab. 1).

Bolitophilidae
Bolitophila saundersii (Curtis, 1836)
Jediný zástupca tejto čeľade v jaskyni Píla, kde dosahuje zatiaľ najvyššie početnosti
zistené v našich jaskyniach (Tab. 1, 2). Okrem neho sa na Slovensku vyskytujú ďalšie 4 druhy
z tejto čeľade [2, 7].
V jaskyniach sa vyskytuje počas celého roka, maximá dosahuje v zime. Bez ohľadu na
ročné obdobie boli nájdené vždy len samice a to aj v hlbokých častiach jaskyne. Tento fakt
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zatiaľ nebol uspokojivo vysvetlený a môžeme sa domnievať, že je to spôsobené odlišnou
bionómiou jednotlivých pohlaví.
Nárast početnosti smerom od vchodu jaskyne (Tab. 2) naznačuje, že druh tu
nevyhľadáva len zmenené svetelné podmienky ale takisto stálu teplotu a vlhkosť.

Tab. 2 Distribúcia druhov dominujúcich v zime
Dátum

Úsek
0-3m

28.2.2010
31.10.2010
4.12.2010
22.1.2011
19.2.2011

0
7
14
15
48

28.2.2010
31.10.2010
4.12.2010
22.1.2011
19.2.2011

0
0
0
2
0

28.2.2010
31.10.2010
4.12.2010
22.1.2011
19.2.2011

0
0
0
0
0

3-6m
6-9m
9-12m
Rymosia fasciata
6
0
0
183
8
4
103
7
0
212
25
5
253
14
1
Exechiopsis magnicauda
3
2
0
67
9
8
131
29
26
41
36
26
55
19
15
Bolitophila saundersii
0
2
0
1
0
2
5
18
49
0
2
4
0
2
10

12-15m

15-18m

0
0
1
0
2

0
1
1
0
0

0
12
20
16
9

0
1
0
1
4

1
8
82
17
19

1
14
125
65
17

Limonidae
Limonia nubeculosa Meigen, 1804
Zástupcovia tvoria zvláštnu skupinu parietálnej fauny, ktorej početnosť kulminuje
v letných mesiacoch (Tab. 1). Zvláštnu preto, že v jaskyni nielen estivuje ale samičky tu
prežívajú aj diapauzu. Prvé jedince boli zaznamenané už koncom mája, prvé vajíčka sa
vyskytli u samičiek v abdomene 1.8.2010 a koncom augusta to už bolo u 18% nazbieraných
samíc. Tento jav opisuje aj Košel [3].
Maximálny počet jedincov bol zaznamenaný vo vchode do jaskyne a za železnou
bránou (Tab. 3). Druh do hlbokých častí jaskyne nezalietava, vyhľadáva vhodné vlhkostné
pomery. Svetlo a teplota ich neovpyvňujú v takej miere ako vlhkosť [3].
Vyskytujú sa obe pohlavia a ich pomer bol zanamenaný 1,24:1 v prospech samcov.
Druh je zaznamenaný z viacerých podzemných lokalít na Slovensku [3, 4, 7].
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Tab. 3 Distribúcia druhu L. nubeculosa
Dátum
30.5.2010
1.8.2010
29.8.2010

Úsek
0-3m
14
78
33

3-6m
6-9m
Limonia nubeculosa
2
1
214
106
85
54

9-12m

12-15m

15-18m

0
55
24

0
7
12

0
1
2

Záver
Predložený príspevok rozširuje vedomosti o parietálnej faune jaskýň na Slovensku a to
z hľadiska druhov z radu Diptera: Nematocera. Problematika jaskynnej fauny je na Slovensku
veľmi aktuálna. Z veľkého množstva jaskýň (cca. 5 500 [10]) je preskúmaný len zlomok
a takisto sú skupiny organizmov, ktorým nie je venovaná pozornosť (napr. prvoky, vírniky...).
V tejto práci je vyhodnotené druhové zloženie a distribúcia jednotlivých druhov v
jaskyni Píla, pričom špeciálna pozornosť je venovaná dominantným druhom.
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Zmena lokalizácie matrixového proteínu vírusu chrípky spôsobená
špecifickou mutáciou v jeho štiepnom mieste
Martina Košíková, Tatiana Betáková
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Oddelenie molekulárnej patogenézy vírusov ,
Dúbravská cesta 9, Bratislava 84505, SR, virumafi@savba.sk

Abstrakt
Chrípkové vírusy patria do čeľade Orthomyxoviridae. Do tejto čeľade patria vírusy s jednovláknovým,
segmentovaným genómom negatívnej polarity. M1 proteín chrípky typu A je jedným z 12 chrípkových proteínov
a je zahrnutý do mnohých, pre vírus, kľúčových procesov. Zabezpečuje transport genetického materiálu vírusu
chrípky cez jadro bunky a hrá dôležitú úlohu aj v poslednej fáze replikácie vírusu, pučaní. V našej práci sme
sledovali vplyv mutácie Q164L,M165V na lokalizáciu proteínu v bunke. Pripravili sme koštrukt exprimujúci
divý typ M1 proteínu chrípky a dva konštrukty exprimujúce mutantný proteín. Overili sme expresiu a účinnosť
transfekcie všetkých konštruktov a následne sme sledovali vplyv mutácií na lokalizáciu proteínu v porovnaní
s lokalizáciou proteínu divého typu. Mutácie v štiepnom mieste M1 proteínu spôsobili, že proteín bol zadržaný
v jadre bunky čo by mohlo mať výrazný dopad na replikáciu vírusu.

Kľúčové slová: Vírus chrípky typu A; matrixový proteín vírusu chrípky typu A; vírus vakcínie

Úvod a formulácia cieľa
Chrípkové vírusy patria do čeľade Orthomyxoviridae. Do tejto čeľade patria vírusy
s jednovláknovým, segmentovaným genómom negatívnej polarity. Do tejto čeľade patria:
vírusy chrípky typu A, B a C, Thogotovírusy (Thogoto vírus a Dhori vírus) a Isavírusy
(Infectious salmon anemia virus).
Vírusy chrípky typu A môžeme od chrípkových vírusov typu B a C navzájom odlíšiť
na základe antigénnych rozdielov medzi ich matrixovými proteínmi (M) a nukleoproteínom
(NP). Typy A a B sú zodpovedné za vznik epidémií. Rozdelenie na subtypy vychádza z
rozdielov dvoch vírusových proteínov : hemaglutinínu a neuraminidázy [1]. Vírus chrípky
typu A je schopný infikovať široké spektrum hostiteľov vrátane človeka a patrí medzi hlavné
ľudské patogény, ktoré sa spájajú s epidémiami a pandémiami.
Jedným z 12 proteínov vírusu chrípky typu A je M1 proteín. Tento proteín je zahrnutý
do mnohých, pre vírus, kľúčových procesov. Zabezpečuje transport genetického materiálu
vírusu chrípky cez jadro bunky a hrá dôležitú úlohu aj v poslednej fáze replikácie vírusu,
pučaní. Okrem týchto funkcií, jeho neskorá expresia plní regulačnú funkciu nevyhnutnú pre
úplnú replikáciu vírusového genómu.
Celá štruktúra M1 proteínu chrípky typu A nebola doposiaľ vyriešená, pretože N a C
terminálna doména sú navzájom spojené linkerom, ktorý môže podliehať proteázovému
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štiepeniu. Oblasť medzi doménami je pri kryštalizácii štiepená a z tohto dôvodu sa pri
kryštalizácii proteínu podarilo získať iba N-koncovú časť proteínu. V oblasti linkera a jeho
bezprostrednom okolí sú lokalizované sekvencie, ktoré plnia mnohé dôležité úlohy
v životnom cykle vírusu [2]. V našej práci sme sa zamerali práve na oblasť, ktorá pri
kryštalizácii podlieha proteázovému štiepeniu. Našou snahou bolo zistiť, či je táto oblasť pre
proteín dôležitá a či zohráva rolu v životnom cykle vírusu chrípky.

Materiál a metódy
Pomocou PCR mutagenézy sme zaviedli špecifické mutácie do vektora pVOTE.M1,
nesúci sekvenciu M génu chrípky typu A. Pôvodný vektor pVOTE.1 nám poskytol Dr. B.
Moss, National Institutes of Health, Bethesda, USA. Podľa protokolu výrobcu kitu Phusion®
Site-Directed Mutagenesis Kit (Finnzymes) sme si navrhli priméry z ktorých jeden obsahoval
špecifickú bodovú zámenu oproti pôvodnej sekvencii, ktorú sme plánovali zaviesť Na základe
protokolu výrobcu sme PCR amplifikáciou získali lineárnu DNA so špecifickou mutáciou.
DNA bola následne cirkularizovaná pomocou ligázy obsiahnutej v kite, podľa návodu
výrobcu. Cirkularizovanou DNA sme transfekovali kompetentné bunky DH5α. Získali sme
transformanty, z ktorých sme vyselektovali rekombinat s požadovanou mutáciou, ktorú sme
potvrdili sekvenovaním.
Bunkovú líniu CV1 sme nechali rásť na sklíčkach v 12 jamkovej platničke do 70%
konfluencie. Po dosiahnutí požadovanej hustoty sme bunky infikovali vírusom vakcínie
vTF7-3. Po hodine sme infekciu stiahli a bunky sme transfekovali 1µg plazmidovej DNA
pVOTE.M1, pVOTE.25 a pVOTE.123. Po 24 hod. transfekcie sme bunky opatrne 10 minút
fixovali 4% paraformaldehydom. Následne sme bunky dôkladne premyli fyziologickým
roztokom pH 7,2. Po premytí sme bunky permeabilizovali použitím 500 µl na jamku 0,1%
roztoku Triton X-100 vo fyziologickom roztoku pH 7,2 a inkubovali sme ich 3 minúty pri
laboratórnej teplote. Primárnu protilátku sme nariedili v 2% králičom neimúnnom sére
a inkubovali 1 hodinu pri laboratórnej teplote. Následne sme bunky 3x po 15 minút premyli
vo fyziologickom roztoku pH 7,2. Bunky sme inkubovali so sekundárnou protilátkou hodinu
pri laboratórnej teplote a následne premyli 3x po 15 minút fyziologickým roztokom pH 7.2.
Po premytí sme sklíčka fixovali na podložné sklíčko v roztoku na zníženie strát
fluorescenčného žiarenia (Fluorescein-FragEL Mounting Media - Oncogene). Zafixované
sklíčka sme pozorovali fluorescenčným mikroskopom Leica DM 6000 B pri zväčšení 20-100x
a kofokálnym mikroskopom LSM Zeiss 510 Meta.
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Výsledky a diskusia
Podľa návodu výrobcu kitu Phusion Site-Directed Mutagenesis Kit (Finnzymes) sme
navrhli priméry pomocou ktorých sme zaviedli jedno a viac nukleotidové substitúcie do
konštruktu pVOTE.M1. Tento konštrukt nesie naklonovanú celú sekvenciu M génu chrípky
typu A. Pomocou PCR mutagenézy sme získali plazmidové koštrukty pVOTE.25 a pVOTE
123, z ktorých prvý nesie mutáciu stop kodón za 164 aminokyselinou, ktorá vedie ku
skrátenej forme M1 proteínu (len N doména). pVOTE.123 nesie mutáciu Q164L, M165V,
ktorou sme zaviedli zmenu do potenciálneho štiepneho miesta medzi N a C doménou
proteínu. Prítomnosť mutácií bola potvrdená sekvenovaním. Na transfekciu CV1 buniek sme
použili 1µg plazmidovej DNA jednotlivých konštruktov. CV1 bunky boli najprv infikované
vírusom vakcínie vTF7-3. Tento rekombinantný vírus nesie gén pre T7 polymerázu. Plazmid
pVOTE.1 nesie promótor T7 polymerázy, pod ktorý sú naklonované požadované sekvencie M
génu. V tomto systéme pomocný vakcíniový vírus exprimujúci T7 polymerázu zabezpečuje
expresiu z T7 promótora v pVOTE.M1, pVOTE.25 a pVOTE.123.
Účinnosť transfekcie, ako aj expresiu proteínu divého typu aj mutantných proteínov
sme sledovali po fluorescenčom značení, 24 hodín po transfekcii, primárnou protilátkou AU5,
ktorá rozpoznáva epitop TDFYLK, ktorý je „tagom“ proteínov exprimovaných z pVOTE.1
vektora. Značené bunky sme sledovali fluorescenčným mikroskopom Leica DM 6000 B pri
zväčšení 20x. (Obr.1).

pVOTE.M1/1µg

pVOTE.123/1µg

pVOTE.25/1µg

negatívna kontrola

Obr.1 Overenie expresie proteínov v CV1 bunkách transfekovaných 1µg plazmidovej DNA konštruktov
pVOTE.M1, pVOTE.123, pVOTE.25

Fluorescenčnou mikroskopiou sme potvrdili expresiu proteínov zo všetkých
konštruktov a zároveň sme stanovili účinnosť transfekcie pri koncentrácii 1µg plazmidovej
DNA na približne 50%.
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Po overení expresie a účinnosti transfekcie sme sledovali vplyv jednotlivých mutácií
na lokalizáciu M1 proteínu v rámci transfekovanej bunky. Bunkovú líniu CV1 sme spracovali
rovnakým spôsobom ako je uvedené vyššie. Takto pripravené vzorky sme pozorovali
konfokálnym mikroskopom LSM Zeiss 510 Meta.
M1 proteín divého typu sme pozorovali konfokálnym mikroskopom LSM Zeiss 510
Meta pri zväčšení 63x (Obr.2). Exprimovaný proteín sa vyskytoval v cytoplazme, ako aj
v jadre bunky, kde bola jeho expresia výraznejšia. Takáto lokalizácia divého typu M1
proteínu samostatne exprimovaného zodpovedá aj pozorovaniu iných autorov [3].

Obr.2 Transfekcia CV1 buniek infikovaných vírusom vakcínie vTF7-3 1µg DNA pVOTE M1.

Mutantný proteín exprimovaný z konštruktu pVOTE.25 predstavuje skrátenú formu
proteínu M1. Obsahuje len N doménu proteínu. Proteín bol lokalizovaný prevažne
v cytoplazme transfekovanej bunky, s ojedinelým výskytom proteínu aj v jadre. Z toho
vyplýva, že mutáciou proteín pravdepodobne stratil schopnosť interagovať s inými proteínmi
zabezpečujúcimi import do jadra pomocou C domény. Výskyt proteínu v jadre môže byť
dôsledkom preskočenia stop kodónu zavedeného na koniec N domény čo má za následok
expresiu celého M1 proteínu.

Obr.3 Transfekcia CV1 buniek infikovaných vírusom vakcínie vTF7-3 1µg DNA pVOTE 25.
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Najzaujímavejšia je lokalizácia proteínu s mutáciou v linkeri, ktorý spája obe domény
a v ktorom sa odštepuje pri kryštalizácii C doména. Táto mutácia viedla k retencii proteínu
výlučne v jadre transfekovanej bunky. Zadržanie proteínu v jadre bunky by mohlo mať
výrazný dopad na schopnosť proteínu replikovať sa vzhľadom k tomu, že M1 proteín sa
podiaľa na exporte novosyntetizovaných vírusových RNA z jadra a plní významnú úlohu aj
pri skladaní vírusových častíc.

Obr.4 Transfekcia CV1 buniek infikovaných vírusom vakcínie vTF7-3 1µg DNA pVOTE 123.

Záver
V našej práci sa nám podarilo pripraviť koštrukt exprimujúci divý typ M1 proteínu
chrípky a dva konštrukty exprimujúce mutantný proteín. Overili sme expresiu a účinnosť
transfekcie všetkých konštruktov a následne sme sledovali vplyv mutácií na lokalizáciu
proteínu v porovnaní s lokalizáciou proteínu divého typu. Najzávažnejší vplyv sme pozorovali
pri mutácii Q164L,M165V, kde bol proteín zadržaný v jadre bunky čo by mohlo mať výrazný
dopad na replikáciu vírusu. Sledovanie vplyvu mutácií na replikáciu vírusu bude predmetom
ďalšieho štúdia.
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Meranie oxidatívneho poškodenia DNA indukovaného 2,3- dimetoxy- 1,4naftochinónom v HepG2 bunkách pomocou modifikovanej Comet assay
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Abstrakt
Jednobunková gélová elektroforéza – Comet assay (CA) – predstavuje jednoduchú a citlivú metódu na
detekciu poškodenia DNA v individuálnych bunkách. V závislosti od prostredia v akom sa test vykonáva je
možné detegovať rôzne typy poškodení DNA. V našej práci sme merali oxidačné poškodenie DNA pomocou
modifikovanej Comet assay, ktorá zahŕňa krok inkubácie s opravnými enzýmami EndoIII a Fpg. Toto poškodenie
bolo pozorované v ľudskej pečeňovej bunkovej línii HepG2 - adherentné epiteliálne bunky rastúce v jednej
vrstve v malých klastroch – derivovanej z tkaniva pečene ženy s diferencovaným hepatocelulárnym karcinómom.
Bunky HepG2 boli ovplyvnené rôznymi koncentráciami 2,3-dimetoxy-1,4-naftochinónonu (DMNQ). Skôr ako
sme použili tieto koncentrácie DMNQ v modifikovanej Comet assay, určili sme prežívanie buniek pomocou
farbenia ovplyvnených buniek trypánovou modrou.

Kľúčové slová: HepG2; test vitality; DMNQ; oxidačné poškodenie DNA; modifikovaná Comet assay

Úvod a formulácia cieľa
2,3-dimetoxy-1,4-naftochinón

(DMNQ)

je

chemická

látka

zapojená

v jednoelektrónovom a dvojeletrónovom redoxnom cykle, v ktorom dáva vznik reaktívnym
kyslíkovým radikálom [1]. DMNQ sme zvolili ako DNA-poškodzujúcu látku za účelom
indukcie oxidačného poškodenia.
Keďže DMNQ je známy ako induktor oxidačného stresu a jeho účinkom nastáva
v bunke produkcia reaktívnych kyslíkových radikálov, zaujímalo nás, či je schopný indukovať
špecifické oxidačné poškodenie DNA. V predchádzajúcich experimentoch sme dokázali
genotoxický účinok DMNQ, avšak zaujímalo nás, aký podiel z celkovej hladiny
indukovaného poškodenia predstavujú oxidované bázy. Klasický kométový test neumožňuje
detegovať takýto špecifický typ poškodenia, preto sme doň zaradili tzv. enzymaticky krok,
v ktorom sme na DNA aplikovali reparačné enzými Fpg a EndoIII. Pred samotným
kométovým testom sme určili prežívanie buniek po ovplyvnení rôznymi koncentráciami
DMNQ – test vitality. Na základe výsledkov tohto testu sme vybrali koncentrácie DMNQ,
ktoré sme použili v modifikovanej Comet assay.
V experimentoch sme použili ľudskú nádorovú bunkovú líniu HepG2.
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Materiál a metódy
• Trypánová modrá – (Gibco)
0,8%-ný roztok trypánovej modrej v PBS; aplikuje sa priamo na bunkovú
suspenziu
• DMNQ [2,3-dimetoxy-1,4- naftochinón] (Sigma Aldrich Co.)
Pripravili sme zásobný roztok s koncentráciou 50mM pridaním 458 µl DMSO
a následne sme si pripravili nami použité koncentrácie.
• Fpg (formamidopyrimidín-DNA-glykozyláza) (RNDr. Karel Angelis, CSc.,
Ústav experimentálnej botaniky, AV ČR, Praha, Česká republika)
1000-násobné riedenie enzýmu v endopufri s BSA;
• EndoIII (endonukleáza III) (RNDr. Karel Angelis, CSc., Ústav experimentálnej
botaniky, AV ČR, Praha, Česká republika)
1000-násobné riedenie enzýmu v endopufri s BSA.
•

Test vitality
Pred samotným experimentom (2-3 dni) sme bunky HepG2 nasadili na Petriho

misky (priemer 2 cm) podľa počtu testovaných koncentrácií v počte 3×105 buniek. Bunky sme
ovplyvnili testovanou látkou pred experimentom priamo na Petriho miskách pridaním
konkrétnej koncentrácie testovanej látky do fosfátového tlmivého roztoku (PBS) a nechali
pôsobiť stanovený čas (30 min). Po uplynutí ovplyvnenia sme odsali ovplyvňovaciu zmes.
Pridali sme roztok verzén-trypsínu na uvoľnenie buniek z dna Petriho misiek a doplnili
fosfátovým tlmivým roztokom PBS do objemu 1 ml. Do získanej bunkovej suspenzie sme
pridali kvapku trypánovej modrej a spočítali bunky v Bürkerovej komôrke. Živé bunky sú
nezafarbené a mŕtve sa javia v mikroskope ako modré, pretože do nich prenikla farbička cez
porušenú bunkovú membránu. Prežívanie buniek sme určili podľa vzorca: V = (počet živých
buniek / celkový počet buniek) × 100 [%]. Získané hodnoty sme pre lepšiu ilustráciu
a zohľadnenie prirodzenej vitality neovplyvnených buniek vzťahovali ku kontrole tak, že
percento prežívania kontrolnej vzorky v prepočte predstavovalo 100%.
• Modifikovaná Comet assay
Pred použitím v experimente je potrebné sklíčka dôkladne odmastiť
namočením do 96% etanolu a opálením nad plameňom. Takto pripravené sklíčka sa ponárajú
do 1% roztoku NMP agarózy v destilovanej vode (55°C) na zdrsnenie povrchu a lepšie
prichytenie gélu. Po vysušení sú sklíčka pripravené na použitie. Pred experimentom sa na
sklíčka napipetuje 100 µl 1% roztoku NMP agarózy v PBS a prikryje sa krycím sklíčkom.
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Agarózový gél sa nechá stuhnúť v chladničke a ďalej sa skladuje vo vlhku. V deň
experimentu sa pripraví vrchný agarózový gél 0,75% roztok LMP agarózy v PBS. Bunky sa
kultivujú v príslušnom kultivačnom médiu (RPMI 1640 + Penicilín/Streptomycín +
Kanamycín + 10% fetálneho teľacieho séra). Pred experimentom sa rozpasážujú na viaceré
kultivačné nádoby podľa počtu testovaných koncentrácií. Následne sa bunky exponujú
testovanej látke vo viacerých koncentráciách. Po ukončení ovplyvnenia sa bunky trypsinizujú
a ich počet sa stanoví v Bürkerovej komôrke. Bunky z každej vzorky sa nariedia tak, aby bolo
v 1 ml počet buniek zodpovedajúci počtu sklíčok na jednu koncentráciu testovanej látky
vynásobený 0,25×105, čo predstavuje optimálnu hustotu buniek na jeden gél. Do eppendorfky
sa odoberie potrebné množstvo suspenzie a nechá sa centrifugovať 5 min pri 1000 ot./min.
Z eppendorfky sa zleje supernatant a k peletu sa pridá LMP agaróza v objeme, ktorý je
výsledkom počtu gélov pre danú koncentráciu testovanej látky × 85 µl. Na pripravené sklíčka
so spodným agarom sa napipetuje 85 µl bunkovej suspenzie s LMP agarózou a okamžite sa
prikryje krycím sklíčkom. Vzorky sa uložia do chladu, aby gél stuhol. Po stuhnutí vrchnej
vrstvy gélu sa stiahnu krycie sklíčka a podložné sklíčka sa naukladajú do kyvety. Kyveta sa
naplní vychladeným lyzujúcim roztokom (2,5 M NaCl, 0,1 M Na2EDTA, 10mM Tris-HCl, pH
= 10,0; 1 % Triton X-100). Lýza prebieha v tme pri 4°C minimálne 60 min. Po ukončení lýzy
možno do klasického kométového testu zaradiť enzymatický krok na detekciu špecifických
poškodení, ktoré nie je možné zachytiť tradičným postupom. Na tento účel sa používajú
purifikované bakteriálne reparačné enzýmy, najčastejšie Fpg a EndoIII, ktoré rozoznávajú
oxidačné poškodenia DNA. Po zliatí lyzujúceho roztoku sa sklíčka preložia do čistej kyvety
a premývajú dvakrát po 10 min v endopufri bez BSA (40 mM Hepes, 0,1 M KCl, pH = 8.0).
Po ukončení premývania sa na gély napipetuje 40 µl enzymatickej zmesi a prikryje sa čistým
krycím sklíčkom. Na kontrolné vzorky sa napipetuje rovnaké množstvo endopufru s BSA (0,2
mg/ml), ktorý sa používa na riedenie enzýmov. Enzýmy necháme pôsobiť 30 min vo vlhku
v termostate pri 37°C. Po ukončení pôsobenia sa stiahnu krycie sklíčka a ďalej pokračuje
odvíjanie DNA podľa tradičného postupu. Sklíčka sa po vybratí z lyzujúceho roztoku (alebo
po stiahnutí krycích sklíčok po pôsobení enzýmov) naukladajú na horizontálny
elektorforetický tank tak, aby medzi nimi neostala žiadna medzera. Sklíčka sa zalejú
vychladeným elektroforetickým pufrom (0,3 M NaOH, 1mM Na2EDTA, pH ≥ 13,0).
Alkalické odvíjanie prebieha v tme pri 4°C 40 min. Elektroforéza prebieha v tom istom
roztoku ako odvíjanie DNA v tme pri 4°C 30 min pri napätí 25 V a prúde 0,3 A. Po ukončení
elektroforézy sa sklíčka vyberú z tanku, naložia do kyviet a zalejú neutralizačným roztokom.
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Neutralizácia sa opakuje 2-krát po 10 min. Po neutralizácii sa môžu preparáty vysušiť
a uskladniť na neskoršie vyhodnotenie. Pred následným farbením ich však treba znovu
potiahnuť novou vrstvou LMP agarózy. Sklíčka sa farbia fluorescenčnou farbičkou – etídium
bromid (EtBr). Na každé sklíčko sa kvapne 20 µl 5 µg/ml EtBr a prikryje sa krycím sklíčkom.
Zafarbené sklíčka sa do hodnotenia uchovávajú v chladničke vo vlhku, v tme. Preparáty sa
hodnotia vo fluorescenčnom mikroskope pomocou programu Komet 5.5, ktorý určuje mieru
poškodenia DNA (v percentách) zmeraním dĺžky chvosta (poškodená DNA) kométy.
Analyzuje sa 100 komét na vzorku, pričom z každej koncentrácie testovanej látky máme
aspoň tri gély. Výsledky sme spracovali v programe Microsoft Excel a štatistickú preukaznosť
vyhodnotili pomocou Studentovho t-testu:
*

štatisticky preukazný rozdiel na hladine významnosti 0,05 – 0,01

**

štatisticky preukazný rozdiel na hladine významnosti 0,01 – 0,001

***

štatisticky preukazný rozdiel na hladine významnosti 0,001 – 0,0001

Výsledky a diskusia
• Test vitality
Na bunky HepG2 sme aplikovali DMNQ v koncentráciách 25, 40, 50, 100
a 150 µM, pričom sme ho nechali pôsobiť 30 min v PBS-komplet (fosfátový tlmivý roztok
s prídavkom horečnatých a vápenatých solí) (graf č.1).

Graf. 1 Vitalita HepG2 buniek po ovplyvnení DMNQ (Kontrola, 25, 40, 50, 100 a 150 µM)(± smerodajná
odchýlka).
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• Modifikovaná Comet assay
Bunky HepG2 sme ovplyvnili 30 min. vo fosfátovom tlmivom roztoku PBS- komplet
0; 12,5; 25 a 50 µM DMNQ. Na DNA v agarózovom géli sme aplikovali zmes enzýmov Fpg
a EndoIII a inkubovali 30 min pri 37°C (graf č.2). Analyzovali sme nárast hladiny poškodenia
vo vzorkách s enzýmami oproti kontrolným vzorkám, na ktoré sme aplikovali len endopufor
na riedenie enzýmov. Pozorovali sme štatisticky významné zvýšenie hladiny poškodenia DNA
vo vzorkách s enzýmami v porovnaní so vzorkami bez enzýmov pre všetky tri použité
koncentrácie DMNQ. Na základe tohto výsledku

sme potvrdili indukciu špecifického

oxidačného poškodenia báz účinkom DMNQ v bunkách HepG2, ktoré predstavovalo
približne 5-10% z celkovej hladiny poškodenia DNA.

Graf 2 Hladina poškodenia DNA indukovaná DMNQ (0; 12,5; 25 a 50 µM) v bunkách HepG2 po aplikácii
reparačných enzýmov (Fpg a EndoIII); modré stĺpce znázorňujú vzorky bez enzýmov, červené stĺpce vzorky, na
ktoré bola aplikovaná enzýmová zmes (± smerodajná odchýlka). Štatisticky preukazné výsledky *p< 0,05; **p<
0,01 sa vzťahujú na rozdiely zistené medzi vzorkami bez enzýmov a vzorkami s aplikovanou enzýmovou
zmesou.

Záver
V našom experimente sa nám podarilo potvrdiť schopnosť DMNQ indukovať
špecifické oxidačné poškodenia DNA. Oxidované bázy predstavovali približne 5-10%
z celkovej hladiny indukovaného poškodenia DNA.
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Abstrakt
Karcinóm prsníka je najčastejšie sa vyskytujúce zhubné ochorenie a druhá najčastejšia príčina úmrtnosti
slovenských žien. Ohrozuje ženy predovšetkým vo veku 40 až 80 rokov. V slovenskej populácii je riziko vzniku
karcinómu prsníka asi 5%-né a pravdepodobnosť vzniku karcinómu ovárií približne 2%-ná. Pri vývine
karcinómu rozlišujeme sporadickú a hereditárnu formu. Mutácie génov BRCA1 a BRCA2 v zárodočných bunkách
sú zodpovedné za 65% prípadov hereditárnej formy karcinómu prsníka a ovárií (HBOC syndróm). Naším cieľom
bola identifikácia kauzálnych mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2 u selektovaných pacientov. Selekcia rodín
prebiehala na základe posúdenia rodinnej anamnézy. V súbore 346 HBOC rodín sme identifikovali spolu 45
pozitívnych probandov s dokázanou patologickou mutáciou v 32 rodinách, t.j. záchytnosť 9,2%. Podľa našich
štatistík je na Slovensku najfrekventovanejšie dokázanou patologická mutácia c.5266dupC, p.Q1756PfsX73,
nachádzajúca sa v géne BRCA1.

Kľúčové slová: BRCA1; BRCA2; karcinóm prsníka; karcinóm ovárií; patologické mutácie

Úvod a formulácia cieľa
Karcinóm prsníka je najčastejšie sa vyskytujúce zhubné ochorenie a druhá najčastejšia
príčina úmrtnosti slovenských žien [1]. Priemerný vek nástupu ochorenia je približne 50 až 55
rokov, pričom ochorenie ohrozuje ženy predovšetkým vo veku 40 až 80 rokov (Graf 1). Vo
vyspelých krajinách je v bežnej populácii približne 10%-ná pravdepodobnosť, že sa u ženy
v priebehu života vyvinie karcinóm prsníka. U karcinómu ovárií je to približne 5%-ná
pravdepodobnosť [2, 3].

Graf 1 Veková štruktúra populácie pacientov [4]

408

BIOLÓGIA

Pri vývine karcinómu rozlišujeme sporadickú, resp. nededičnú, a hereditárnu, resp.
dedičnú formu. Sporadická forma karcinómu prsníka zahŕňa viac než 90% všetkých prípadov
karcinómu. Somatické mutácie sa pri tejto forme karcinómu neprenášajú do ďalších generácií.
Približne 5% - 10% prípadov karcinómu prsníka je dedičných. Ochorenie vzniká na
podklade vysokej nádorovej predispozície, ktorá bola získaná prenosom zárodočnej mutácie
z predchádzajúcej generácie [5].
Medzi mnohými génmi, ktoré hrajú významnú úlohu pri hereditárnej forme karcinómu
prsníka, boli identifikované dva, ktoré patria medzi tumorsupresorové. Mutácie génov BRCA1
a BRCA2 v zárodočných bunkách sú zodpovedné za 65% prípadov hereditárnej formy
karcinómu prsníka a ovárií – hereditary breast and ovarian cancer syndrome (HBOC
syndrome) [6].
Gén BRCA1 je zložený z 22 kódujúcich exónov s DNA dĺžky 78,8 kb (NG_005905.2),
pričom po transkripcii vzniká mRNA s dĺžkou 7,8 kb. Gén, nachádzajúci sa na chromozóme
17, v pozícii 17q21, kóduje proteín s molekulovou hmotnosťou 190 kDa a 1863
aminokyselinami [7]. BRCA2 gén sa skladá z 27 kódujúcich exónov, čo predstavuje 91,2 kb
dlhú DNA sekvenciu (NG_012772.1). Proteín BRCA2 má veľkosť 3418 aminokyselín
s molekulovou hmotnosťou 384 kDa a jeho chromozómová lokalizácia je 13q12-q13 [8]. Aj
keď tieto dva gény nie sú signifikantne homologické v sekvenciách, je medzi nimi určitá
podobnosť v rámci štruktúry. Napr. centrálny exón 11 je neobvykle veľký a kóduje viac ako
50% proteínu, 3,4 kb v prípade génu BRCA1 a až 5 kb v géne BRCA2, pričom priemerný exón
má veľkosť iba okolo 140 bp.
Oba tumorsupresorové BRCA gény interagujú s mnohými ďalšími proteínmi, a tak
vytvárajú veľké funkčné proteínové komplexy. Sú zapojené do dôležitých molekulárnych
bunkových procesov, ako napr. oprava DNA, kontrola genómovej integrity a apoptóza.
BRCA1 gén sa ako transkripčný faktor podieľa aj na regulácii transkripcie, kontroluje správny
priebeh bunkového cyklu, tvorí proteín-proteínové interakcie a je tiež zapojený do priebehu
ubiquitinácie proteínov. BRCA2 gén sa zúčastňuje na oprave dvojreťazcových zlomov
homologickou rekombináciou [6].
Mutácie v génoch BRCA súvisia so zvýšeným rizikom skorého nástupu karcinómu
prsníka a ovárií. Podľa efektu ich rozdeľujeme na varianty, ktoré sú nazývané polymorfizmy
(SNP – single nucleotide polymorphism), varianty s neznámym klinickým dopadom (VUS –
variant with uncertain clinical significance) a patologické mutácie s kauzálnym klinickým
dopadom. Patologické mutácie môžu spôsobovať zníženie až stratu funkcie proteínu, a to
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napr. včlenením STOP kodónu do sekvencie génu kódujúceho proteín. Produktom je tak
skrátený proteín, čo často vedie k naštartovaniu procesu tumorigenézy.
Našimi cieľmi boli identifikácia kauzálnych mutácií v génoch BRCA1 a BRCA2 u
vybraných pacientov, a to na základe posúdenia rodinnej anamnézy a následné štatistické
zhodnotenie súboru HBOC rodín v rámci Slovenskej republiky.

Materiál a metódy
Vzorky krvi: DNA sme izolovali z leukocytov periférnej krvi. Do laboratória
Oddelenia lekárskej genetiky (OLG), Onkologického ústavu sv. Alžbety bola krv zasielaná
z pracovísk po celom Slovensku.
Izolácia DNA kolónkovou metódou: Používame sadu QIAamp® DNA Mini Kit
(Qiagen).
PCR amplifikácia: Na detekciu a amplifikáciu DNA sekvencií používame metódu
polymerázovej reťazovej reakcie, ktorej teplotné podmienky sú uvedené v tabuľke 1.

Tab. 1 Teplotné podmienky amplifikačnej PCR reakcie.
PCR kroky
Počiatočná denaturácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Záverečná polymerizácia
Chladenie

Teplota [°C]
95
95
55-62
72
72
4

Čas
Počet cyklov
7 minút
1
20 sekúnd
35-45 sekúnd 40
45-60 sekúnd
7 minút
1
pauza

Agarózová gélová elektroforéza: PCR produkty elektroforeticky separujeme 25
minút v 2% agarózovom géli pri 5 V.cm-1.
Sekvenačná reakcia: Sekvenačnú reakciu realizujeme za definovaných teplotných
podmienok (Tab. 2) v dvoch samostatných skúmavkách, v každej sa nachádza jeden primer –
forward, resp. reverse.

Tab. 2 Teplotné podmienky sekvenačnej PCR reakcie.
PCR kroky
Počiatočná denaturácia
Denaturácia
Anelácia
Polymerizácia
Chladenie

Teplota [°C]
96
96
50
60
4

Čas
1 minúta
10 sekúnd
5 sekúnd
3 minúty
pauza

Počet cyklov
1
25
1
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Sekvenačná analýza: Primárnu štruktúru DNA určujeme priamym sekvenovaním,
pričom používame 4-kapilárový genetický analyzátor ABI 3130 Genetic Analyser (Applied
Biosystems, Hitachi).
Vyhodnocovanie sekvenačnej analýzy: Detekcia patologických mutácií prebieha
porovnávaním s referenčnými sekvenciami génov BRCA1/2 pomocou internetového nástroja
NCBI BLAST [9] a databázy NCBI GenBank [10].
Mutácie overujeme v databáze BIC [11], v ktorej sú popísané všetky sekvenčné
varianty v génoch BRCA1/2.

Výsledky a diskusia
Spolu sme testovali 267 vzoriek DNA z 226 rodín na germinatívne mutácie v géne
BRCA1. Gén BRCA2 bol vyšetrený v 152 vzorkách zo 120 rodín. Získaný súbor slovenských
rodín sme následne štatisticky vyhodnotili.
Pomer pozitívnych rodín k celkovému počtu rodín v našom súbore (Tab. 3) určuje
záchytnosť patologických mutácií, ktorá dosahuje hodnotu 9,2%. Za pozitívnu rodinu sa
považuje každá taká rodina, ktorej členom je proband s dokázanou patologickou mutáciou
v géne BRCA1 alebo BRCA2.

Tab. 3 Záchytnosť patologických mutácií – pomer počtu pozitívnych k celkovému počtu vyšetrených.
Rodiny
Celkový počet
Počet pozitívnych
Záchytnosť [%]

346
32
9,2

Molekulárno-genetickými testami v géne BRCA1 sme dokázali spolu 7 rôznych typov
patologických mutácií v 19 rodinách. Najčastejšie sa vyskytujúcou je mutácia c.5266dupC,
p.Q1756PfsX73 (Tab. 4).

Tab. 4 Počet rodín s dokázanou patologickou mutáciou v géne BRCA1.
Pat. mutácie BRCA1
c.181T>G, p.C61G
c.1687C>T, p.Q563X
c.2921T>A, p.L974X
c.4243delG, p.E1415KfsX3
c.4986+4A>T, exon 16 skipping
c.5266dupC, p.Q1756PfsX73
c.5511G>A, p.W1837X

Počet pozit.
rodín
2 (10,5%)
1 (5,3%)
1 (5,3%)
2 (10,5%)
1 (5,3%)
11 (57,9%)
1 (5,3%)
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V géne BRCA2 sme dokázali 9 rôznych typov patologických mutácií v 13 rodinách.
Najčastejšie sa vyskytujúcou je mutácia c.5645C>A, p.S1882X (Tab. 5).

Tab. 5 Počet rodín s dokázanou patologickou mutáciou v géne BRCA2.
Pat. mutácie BRCA2
c.3G>A, p.M1I
c.1408insG, p.E470EfsX5
c.2806_2809del4, p.K936KfsX23
c.3076A>T, p.K1026X
c.5645C>A, p.S1882X
c.5946delT, p.S1982RfsX21
c.6589delA, p.T2197LX7
c.9098dupA, p.T3033NfsX9
c.9403delC, p.L3135FfsX27

Počet pozit.
rodín
1 (7,7%)
1 (7,7%)
1 (7,7%)
2 (15,4%)
3 (23,1%)
1 (7,7%)
1 (7,7%)
1 (7,7%)
2 (15,4%)

Molekulárno-genetickými analýzami sme dokázali mnoho polymorfizmov (SNP) a variantov
s neznámym klinickým dopadom (VUS). Vo výsledkoch ich neuvádzame.

Záver
Na základe posúdenia rodinnej anamnézy sme štatisticky zhodnotili súbor HBOC
rodín v rámci Slovenskej republiky. V súbore 346 HBOC rodín sme identifikovali spolu 45
pozitívnych probandov s dokázanou patologickou mutáciou v 32 rodinách, t.j. záchytnosť
9,2%. Najfrekventovanejšie dokázanou je patologická mutácia c.5266dupC, p.Q1756PfsX73,
nachádzajúca sa v géne BRCA1.
Ďalšie štúdium génov BRCA1 a BRCA2 ako aj správne rozpoznanie klinických
syndrómov lekármi a následná molekulárno-genetická analýza prispieva k zlepšeniu kvality
ľudských životov.
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Diverzita biotických společenstev: Kauzální anylýza variability v prostoru
a čase
Eva Kristová, Bohuslav Uher, Markéta Fránková
Masarykova univerzita, Ústav botaniky a zoologie, Terezy Novákové 62, 621 00, BrnoŘečkovice, Česká republika, 222763@mail.muni.cz

Abstrakt
Výzkum je zaměřen na modelovou ekologickou skupinu organismů jakou jsou rozsivky
v hemiakvatickém společenstvu pramenišť. Studie klade zřetel na zjištění druhové bohatosti s přihlédnutím
k interakcím s abiotickým prostředím, interakcím mezi organismy navzájem a identifikaci biotických indikátorů
ekologických procesů.

Klíčová slova: Rozsivky; bioindikace; pH; semiakvatické prostředí.

Úvod a formulace cíle
Druhové složení rozsivkových společenstev spolehlivě reflektuje stav prostředí a se
značnou citlivostí reaguje na jeho změny. Rozsivky tvoří až 25% veškeré biomasy Země jsou
rozšířeny napříč prakticky všemi typy biotopů. Díky tvorbě druhově specifických schránek,
které přetrvávají v nezměněné podobě po velmi dlouhou dobu, je možné dobře odhadnout stav
lokality, její změny a možný vliv lidské činnosti daleko do minulosti. Stejně tak se dá dobře
porovnávat vývoj různých lokalit. Tyto atributy předurčují rozsivky jako významnou
bioindikační skupinou. [1]
Přestože jsou rozsivky obecně známými a často i prakticky využívanými organismy,
všechny procesy a vlivy okolí, které ovlivňují jejich variabilitu a životní pochody nejsou ještě
zdaleka pochopeny. Vzhledem k potenciálu dalšího praktického využití rozsivek, nejen jako
bioindikátoru, je nutné lépe porozumět jejich životním nárokům, strategiím a faktorům, které
ovlivňují jejich distribuci v ekosystémech.
Tato práce si klade za cíl zjistit rozsivkovou bohatost na lokalitách Jasénka a Obidová
a porovnat výsledky druhového složení získané novou metodikou odběru s dosud
zpracovanými studiemi z daných stanovišť. Zároveň by práce měla přispět k objasnění
ekologických vazeb v rámci společensteva také vztah k anorganickému i biotickému prostředí.
Výsledky dále kvantitativně a semikvantitativně vyhodnotit a statisticky zpracovat. Výsledky
práce budou sloužit také jako srovnávací materiál pro zamýšlenou studii o krytenkách.
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Materiál a metody
Terénní odběr vzorků a měření fyzikálních a chemických faktorů
Odběr vzorků proběhl 7. a 8. 6. 2010. Bylo odebráno celkem 42 vzorků z lokalit
Jasénka a Obidová. Z každé zkoumané lokality bylo odebráno 21 vzorků nadzemních částí
mechorostů ke zpracování. Nadzemní části byly oddělovány nůžkami.
Na lokalitě bylo vybráno místo, které co nejlépe charakterizovalo dané stanoviště.
V jeho středu byl určen průsečík dvou na sebe kolmých os o délce 20 m. Tyto byly vytyčeny
provazem s označenými celými metry.
V průsečíku byl odebrán vzorek nadzemní části mechorostů na plošce o rozměrech 25
x 25cm. Na každém sudém metru směrem od středu byl odebrán vzorek. Subjektivita odběru
byla minimalizována vytvořením sítě o velikosti 1 x 1m s rozdělením na čtverce o straně 10
cm. Každý čtverec byl očíslován. Odběr byl uskutečněn z pole, které bylo vybráno náhodně
vygenerovaným číslem. Mechorost odebraný z plošky byl rozdělen na dvě části. Z jedné části
byla vymačkána voda pro změření fyzikálních a chemických faktorů. Bylo měřeno pH,
redoxní potenciál, vodivost. Teplota byla změřena v důlku po odebraném mechorostu.
Z druhé části bylo odděleno 50 mechových lodyžek a uloženo do plastových vzorkovnic. [2]
Zpracování vzorků
K odebranému mechorostu bylo přidáno 20 ml vody a vzorek byl vyždímán. Získaná
suspenze byla rozdělena na poloviny a fixována formaldehydem.
K dalšímu zpracování pro tuto práci sloužila pouze jedna polovina vzorku. Druhá
polovina bude využita pro studium krytenek.
2 ml suspenze byly použity pro zpracování nativního preparátu. Ze zbytku suspenze
bylo zpracováno 10ml. Suspenze byla centrifugována, supernatant odebrán. K sedimentu byly
přidány 2ml 65 % HNO3 a poté byl zahříván ve vodní lázni, dokud nebyla odpařena polovina
objemu. Dalším krokem bylo přidání krystalku KMnO3 a centrifugace. Po další centrifugaci
byl opět odebrán supernatant a byly přidány 2 ml destilované vody, takto upravený vzorek byl
ve vodní lázni zahříván 5 minut a opět centrifugován, tento postup byl opakován pětkrát. Po
páté centrifugaci byly přidány 2ml 96% lihu, znovu byla opakována centrifugace, odebrán
supernatant a přidán líh.
Lihová suspenze byla nanesena na krycí sklíčko a odpařena na plotýnkovém vařiči. Na
podložní sklíčko byla nanesena kapka uzavíracího média naphrax na které bylo přiloženo
podložní sklíčko, preparát byl poté nahříván na plotýnkovém vařiči, aby došlo k odstranění
případných bublin.
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Pozorování
Nativní vzorky
Suspenze fixovaná formaldehydem byla nanesena kapátkem na podložní sklo počítací
komůrky Cyrrus I. Pozorování proběhlo při zvětšení 40x byly zaznamenávány jednotlivé
buňky různých skupin řas a sinic a počet pozorovaných polí. Po napočítání minimálního
množství 400 buněk došlo ke stanovení počtu jedinců na 1ml vzorku. Stanovení počtu bylo
určeno dle následujícího následujícího vzorce: h´0,10 s 100 mm2
x = a.K / n.z.,

[I.]

a počet jedinců v n čtvercích, n počet prohlédnutých čtverců, z zahuštění vzorku, K celkový
počet čtverců v komůrce V objem komůrky v ml
Trvalé preparáty
Trvalé preparáty byly pozorovány pod mikroskopem Olympus BX50

imerzním

objektivem při zvětšení 1000x. Před kvantitativním zpracováním byly zaznamenány všechny
rozsivkové taxony v preparátu. Při pozorování vzorků byla pořízena fotodokumentace
nalezených taxonů. Při kvantitativním zpracování bylo zaznamenáno 400 rozsivkových valv a
jejich druhy. [3]

Výsledky a diskuze
Na lokalitách bylo zjištěno 16 druhů mechorstů. Dominantní skupinou řas na obou
odběrových lokalitách byly rozsivky. Poměrně významná byla také skupina kokálních
zelených řas a sinic. Malé zastoupení vláknitých forem mohlo být zapříčiněno způsobem
odběru.
Průměrná hustota řasových populací byla vyšší na zásaditější lokalitě Jasenka, kde
odpovídala 18 469 jedincům na ml, oproti tomu na kyselejší Obidové to bylo 9 890 jedinců na
ml.
Druhové složení rozsivek odpovídalo naměřenému pH lokalit, které se na lokalitě
Obidová pohybovalo od 4,02 do 6,43. Na Jasence byly potom naměřeny hodnoty od 7,59 do
8,28. Druhově bohatější byly nálezy na zásaditějších stanovištích.
Mimo jiné byly nalezeny druhy: Gomphonema gracile, G. clavatum, G. parvulum,
Decussata placenta, Frustulia crassineuria, Pinnularia subcapitata, Eunotia exigua var.
tenella, E. steineckei, E. tetraodon, E. incisa, Eugenia gracile, Kobyasiella subtilissima,
Ropalodia rupestris (Obr.2) , Nitzschia sinuata var. tabellaria (Obr.1) [5], [6], [7].
.
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Obr.1 Nitzschia sinuata var. tabellaria

Obr. 2 Ropalodia rupestris

Závěr
V nativních preparátech dominovali většinou rozsivky. Na lokalitě Obidová to bylo
83%, na lokalitě Jasenka sinice tvořily 90% všech nalezených buněk. Dalšími významnými
skupinami byli potom sinice a kokální zelené řasy. zřídka se ve vzorcích vyskytovali také
vláknité zelené řasy a krásivky.
Ze zjištěných výsledků vyplývá, že největší druhová diverzita je na stanovištích
s vyšším pH. Tato místa zároveň vykazovala vyšší hustotu buněk na 1ml.
Taxonomická studie v době odevzdání příspěvku nebyla kompletní.
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Ekológia Dermanyssus gallinae a D. hirundinis (Acari, Mesostigmata)
v hniezdach vrabca poľného – Passer montanus
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Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská dolina,
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Abstrakt
Z hniezd vrabca poľného Passer montanus (Linnaeus, 1758) z územia Národnej prírodnej rezervácie
Jurský Šúr (Biologická stanica a jelšový les) som získal spolu 643 exemplárov roztočov druhov (152 ex.
Dermanyssus gallinae a 491 ex. D. hirundinis) Z 97 odobratých hniezd bolo 30 hniezd pozitívnych pre
Dermanyssus gallinae, ktorý dosiahol najvyššiu abundanciu v júli (A=2,4) a najnižšiu v júni (A=0,79). 25 hniezd
bolo pozitívnych pre D. hirundinis. Tento druh dosiahol najvyššiu abundanciu v júni (A=9,32) a najnižšiu v júli
(A=0,35). D. hirundinis bol v spoločenstve roztočov hniezd vrabca poľného subdominantným (4,18 %)
a akcesorickým druhom (25,77 %) a D. gallinae recedentným (1,28 %) a tiež akcesorickým (30,92 %) druhom.

Kľúčové slová: Dermanyssus gallinae; D. hirundinis; Mesostigmata; Passer montanus; NPR Jurský Šúr
Úvod a formulácia cieľa
Dermanyssus gallinae je hematofágny obligatórny ektoparazit [1], typický obyvateľ
nielen vtáčích hniezd, ale je aj parazitom holubov, sliepok, prípadne inej hydiny. Je
kozmopolitným druhom, živí sa krvou vtákov, ale v prípade nedostatku hostiteľov napáda aj
rôzne druhy cicavcov vrátane človeka [2], [3].
Dermanyssus hirundinis je tiež hematofágny, obligatórny ektoparazit, obýva hniezda
voľne žijúcich vtákov aj domácej hydiny [4]. Údaje o napadnutí človeka týmto druhom
pochádzajú z Nemecka [5], pričom spôsobuje podobné kožné lézie a zápaly ako D. gallinae.
Cieľom mojej práce bola kvantitatívno-kvalitatívna charakteristika týchto druhov.
V súvislosti s týmito dvomi druhmi som vyslovil dve hypotézy. Prvá hypotéza vychádza
z faktu, že sa D. hirundinis častejšie vyskytuje v hniezdach voľne žijúcich vtákov, teda som
predpokladal, že tento druh sa bude vyskytovať početnejšie v hniezdach Passer montanus ako
D. gallinae. Druhá hypotéza vychádzala z predpokladu, že podobne ako som zistil u A.
casalis, aj u samičiek druhov D. gallinae a D. hirundinis v hniezdnom období sa bude viac
ako polovička samičiek zúčastňovať rozmnožovania.

Materiál a metódy
Hniezda vrabca poľného boli zbierané z lokality Svätý Jur v NPR Jurský Šúr, na
biotopoch jelšový les a Biologická stanica Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v rokoch 1999-2004 (od mája do septembra). Zozbieraných bolo 97 hniezd vrabca poľného po
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vyletení mláďat. Roztoče sa extrahovali z hniezd v termoeklektoroch (Tullgrenových
aparátoch). Roztoče boli spracované na trvalé mikroskopické preparáty, pričom bolo použité
Liqiud de Swan. Na určovanie roztočov bol použitý kľúč [6]. Abundanciu som vyjadril ako
priemerný počet roztočov na 1 hniezdo (označený ako A), ďalej uvádzam aj konštantnosť,
a dominanciu (percentuálne zastúpenie) jednotlivých štádií.
Dominancia [7]
ni – abundancia daného druhu

[I.]

N – abundancia všetkých druhov
Kategórie dominancie [8]: nad 10 % eudominantný druh, 5-9,9 % dominantný druh,
2-4,9 % subdominantný druh, 1-1,9 % recedentný druh, pod 0,9 % subrecedentný druh. Pri
výpočte dominancie jednotlivých vývinových štádií za určitý mesiac som násobil počet
vývinových štádií so 100, ktorý som rozdelil celkovým počtom vývinových štádií v danom
mesiaci.
Konštantnosť:
ni - počet pozitívnych hniezd daného druhu

[II.]

N - celkový počet hniezd
Kategórie konštantnosti [9]: 75-100 % eukonštantný druh, 50-74,9 % konštantný, druh, 2549,9 % akcesorický druh, 0-24,9 % akcidentálny druh.

Výsledky a diskusia
Dermanyssus gallinae v počte 152 exemplárov

sa nachádzal v 30 hniezdach

z celkového počtu 97 hniezd Passer montanus vo všetkých mesiacoch hniezdnej sezóny
Passer montanus. Najvyššiu abundanciu dosiahol v júli (A=2,4) a najnižšiu v júni (A=0,79).
V 2 hniezdach som zaznamenal všetky vývojové štádiá (v máji a júli). Na začiatku (marec)
a na konci hniezdneho obdobia (september) som nezaznamenal žiadne štádia. Dynamika D.
gallinae sa prejavovala dvomi vrcholmi v máji a v júli.
V populácií Dermanyssus gallinae larvy boli najpočetnejšie v júli (A=0,23), v júni sa
nevyskytovali a v máji bola prítomná iba jedna larva. Protonymfy najvyššiu abundanciu mali
v auguste (A=0,5), najnižšiu v júni (A=0,05). Deutonymfy vykazovali mierne stúpajúcu
tendenciu v máji (A=0,18), júni (A=1,28) a júli (A=0,47). Samičky dosiahli najvyššiu
abundanciu v máji (A=1,18) a júli (A=0,9) hniezdnom období, pričom samičky s vajíčkami
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som vôbec nezaznamenal. Najnižšiu abundanciu dosiahli v júni (A=0,39). Samčeky dosiahli
maximum abundancie v júli (A=0,57), minimum v júni (A=0,07) (tab. 1).
Vo všetkých mesiacoch hniezdnej sezóny boli samičky eudominantné. V máji boli
eudominantné aj samčeky. Deutonymfy boli dominantné, subdominantné boli protonymfy
a larvy recedentné. V júni samčeky a protonymfy boli dominantné, deutonymfy eudominantné
a larvy sa nevyskytovali. V júli boli samčeky, deutonymfy a larvy eudominantné
a protonymfy dominantné. Mimo hniezdneho obdobia v auguste boli eudominantné samičky,
protonymfy a larvy, samčeky a deutonymfy neboli prítomné (obr. 1). Z hľadiska konštantnosti
výskytu vývinových štádií sa samičky D. gallinae vyskytovali v najväčšom počte získaných
hniezd. Najvyššiu konštantnosť dosahovali samičky v máji a auguste, najnižšiu v júni.
Samčeky a deutonymfy sa nevyskytovali v auguste, kedy maximum konštantnosti dosahovali
samičky, protonymfy a larvy. Samčeky dosiahli maximum konštantnosti v máji, minimum
v júni. Larvy dosiahli minimum v máji. Vysoká konštantnosť v jednotlivých mesiacoch bola
ovplyvnená relatívne malým počtom získaných hniezd (obr. 2).
Dermanyssus hirundinis v počte 491 som zistil v 25 hniezdach Passer montanus
z celkového počtu 97 zozbieraných hniezd. Podobne ako Dermanyssus gallinae bol zistený vo
všetkých mesiacoch hniezdnej sezóny, pričom najvyššiu abundanciu dosiahol v júni
(A=9,32), najnižšiu v júli (A=0,35). Všetky vývinové štádiá som zaznamenal iba v jednom
hniezde. Samičky dosiahli najvyššiu abundanciu v júni (A=3,68), pričom som zaznamenal iba
3 samičky s vajíčkami. V marci som tento druh nezaznamenal, v septembri bolo prítomné iba
jedno vývinové štádium. Dynamika D. hirundinis sa prejavovala dvomi vrcholmi v máji
a v júni. V populácií Dermanyssus hirundinis sa larvy vyskytovali iba v júni s abundanciou
A=0,44. Samčeky, deutonymfy a protonymfy mali najvyššiu abundanciu v júni, najnižšiu
v júli (A=0,04). Samičky maximum dosiahli v júni (A=3,68), minimum v júli (A=0,23). Na
konci hniezdneho obdobia som zaznamenal iba jednu samičku bez vajíčka (A=1) (tab. 2).
V máji boli eudominantné samičky. Samčeky, protonymfy a deutonymfy boli dominantné.
V júni boli samičky a samčeky eudominantné, deutonymfy a protonymfy dominantné a larvy
subdominantné. V júli boli všetky vývojové štádiá eudominantné, okrem lariev, ktoré sa
nevyskytovali (obr. 3). Maximum konštantnosti dosiahli v hniezdnom období a v septembri
samičky. Podobne ako u D. gallinae z hľadiska konštantnosti výskytu vývinových štádií sa
samičky D. hirundinis vyskytovali v najväčšom počte získaných hniezd. Samičky mali
najvyššiu konštantnosť v hniezdnom období v júni a auguste, najnižšiu v máji.
Samčeky, deutonymfy a protonymfy dosiahli maximum konštantnosti tiež v auguste. Larvy sa
vyskytovali iba v júni. Podobne, ako u predchádzajúceho druhu vysoká konštantnosť
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v jednotlivých mesiacoch bola spôsobená relatívne malým počtom hniezd (obr. 4). Potvrdila
sa prvá hypotéza teda v hniezdach sa tento druh vyskytoval v menšom počte ako D.
hirundinis. Druhá hypotéza sa nepotvrdila, lebo samičky D. gallinae boli bez vajíčok
a samičky D. hirundinis s vajíčkami som zistil iba 3 exempláre.

Tab. 1 Výskyt roztoča Dermanyssus gallinae v jednotlivých mesiacococh
Marec
Počet hniezd ∑ (1 hn.)
A
Výskyt/Abund. ex.
Samičky
Samčeky
Deutonymfy
Protonymfy
Larvy
Spolu

Máj
(32 hn.)
ex.
38
13
6
3
1
61

Jún
(38 hn.)
A
ex.
1,18 15
0,4 3
0,18 11
0,09 2
0,03
1,88 31

A
0,39
0,07
0,28
0,05
0,79

Júl
(21 hn.)
ex.
19
12
10
5
5
51

August
(4 hn.)
ex.
A
2
0,5

A
0,9
0,57
0,47
0,23 2
0,23 1
2,4 5

Sept.
(1 hn.)
ex.
A

0,5
0,25
1,25

Tab. 2 Výskyt roztoča Dermanyssus hirundinis v jednotlivých mesiacoch

Počet hniezd ∑

Marec
(1 hn.)
A

Jún
(38 hn.)

Júl
(21hn.)
A

ex.

A

Samičky

67

2,1

140

3,68 5

0,23 1

0,25 1

Samčeky
Deutonymfy
Protonymfy
Larvy
Spolu

24
9
16

0,75 140
0,28 31
0,5 27
17
3,63 355

3,68
0,81
0,71
0,44
9,32

1
1
1

0,04 2
0,04 3
0,04 5

0,5
0,75
1,25

8

0,35 11

2,75 1
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Obr. 1 Dominancia Dermanyssus gallinae v jednotlivých mesiacoch
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Obr. 3 Dominancia Dermanyssus hirundinis v jednotlivých mesiacoch
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Obr. 4 Konštantnosť Dermanyssus hirundinis v jednotlivých mesiacoch

Záver
Na Slovensku existuje pomerne veľké množstvo prác, ktoré sa zaoberajú výskumom
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hniezdnej

fauny

vtákov.

Aj

táto

práca

sa

zaoberala

kvantitatívno-kvalitatívnou

charakteristikou mesostigmátnych roztočov z čeľade Dermanyssidae, a to D. gallinae a D.
hirundinis, ktoré sa vyskytujú pomerne často v hniezdach vtákov. Zistil som, že D. hirundinis
tvoril vyšší počet jedincov v hniezdach vrabca poľného ako D. gallinae, pričom prevládali
dospelé štádiá u obidvoch druhov a samičky s vajíčkami sa prakticky nevyskytovali.
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Abstrakt
Rod Puccinellia patrí k taxonomicky komplikovaným skupinám tráv. V rámci P. distans agg. boli z
územia Panónie doposiaľ uvádzané tri taxóny: P. distans s.str., P. limosa a P. peisonis. V prípravnej fáze
taxonomickej revízie P. distans agg. v Panónii sme 1) spracovali rozšírenie zástupcov skupiny na Slovensku, 2)
analyzovali DNA-ploidiu 21 populácií z antropogénnych slanísk a 3 populácií z prirodzených slanísk. Z mapy
rozšírenia je zrejmý úbytok lokalít P. limosa na prirodzených slaniskách a šírenie sa P. distans s.str. na
antropogénnych zasolených biotopoch pozdĺž ciest. Výsledky analýz prietokovou cytometriou ukázali, že 23
populácií (92 rastlín) bolo hexaploidných (2n~6x~42). Jedna populácia z prirodzeného slaniska bola tetraploidná
(2n~4x~28; 5 rastlín), čo je nová ploidná úroveň pre P. distans agg. na Slovensku. Všetky analyzované rastliny
zodpovedali morfologicky druhu P. distans s. str. Cieľom ďalšieho biosystematického štúdia bude zistiť mieru
korelácie karyologickej a morfologickej diferenciácie panónskych populácií zo skupiny P. distans.

Kľúčové slová: Cytogeografia; Puccinellia; polyploidia; prietoková cytometria; taxonómia.

Úvod a formulácia cieľa
Medzi mnohými zaujímavými skupinami z čeľade Poaceae je rod Puccinellia L.
význačný tým, že väčšina zástupcov je slanomilných. Poznáme aj iné slanomilné trávy [napr.
u nás rastúce Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Roem. a H. schoenoides (L.)
Roem., Crypsis aculeata (L.) Aiton či Festuca pseudovina Wiesb.], avšak steblovce si
zaslúžia podrobnejšie štúdium napríklad aj kvôli tomu, že týchto slanomilných druhov je
mnoho (cca. 300 v celosvetovom areáli) a celý rod je pokladaný viacerými generáciami
taxonómov za komplikovaný [1]. V Panónskej nížine rozprestierajúcej sa od juhovýchodnej
Moravy cez južné Slovensko, takmer celé Maďarsko, sever Srbska a Chorvátska, po západ
Rumunska a juh Ukrajiny, sú zástupcovia rodu Puccinellia rozšírení na väčšine biotopov so
zvýšenou salinitou. Najviac populácií v tomto území patrí do variabilnej skupiny P. distans.
Do skupiny P. distans patria podľa viacerých autorov [2, 3, 4, 5, 6] nasledovné taxóny:
P. distans (L.) Parl. subsp. distans, P. distans subsp. hauptiana (V. I. Krecz.) W. E. Hughes,
P. distans subsp. sevangensis (Grossh.) Tzvelev, P. limosa (Schur.) Jáv., P. peisonis (Beck)
Jáv. a P. retroflexa (Curtis) Holmb. Na zasolených biotopoch v Panónskej oblasti sa
vyskytujú tri druhy z agregátu P. distans: P. distans, P. limosa a P. peisonis [5, 6]. Zo
Slovenska boli doposiaľ udávané dva druhy: P. distans a P. limosa. Všetky taxóny zo skupiny
P. distans majú veľmi podobný habitus. Líšia sa najmä kvantitatívnymi znakmi na kláskoch,
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čo bolo overené morfometrickými analýzami panónskych populácií P. distans s. str. a P.
limosa [6].
Polyploidia hrá významnú rolu v evolúcií rodu Puccinellia, keďže viac ako polovica
druhov, ktorých chromozómy boli spočítané, sú polyploidy [14]. Väčšinou ide cytotypy s
tetraploidným, hexaploidným, oktoploidným alebo aj vyšším počtom chromozómov. Pre
skupinu P. distans agg. sú publikované chromozómové počty diploidné 2n=2x=14,
tetraploidné 2n=4x=28 a hexaploidné 2n=6x=42 [7]. Väčšina publikovaných počtov
chromozómov pre P. distans s. str. je hexaploidných 2n = 6x = 42 (spolu 44). Je však
publikovaných aj 7 diploidných chromozómových počtov 2n = 2x = 14 a 9 tetraploidných
počtov 2n=4x=28. Puccinellia distans subsp. glauca má jediný záznam z Ruska s
hexaploidným počtom chromozómov 2n=6x=42. Puccinellia limosa má doteraz zistených 14
tetraploidných počtov chromozómov 2n=4x=28 z Rakúska, Rumunska, Bulharska a najmä
Maďarska. Bol zistený aj jeden diploid 2n=2x=14 v Bulharsku a osem hexaploidov 2n=6x=42
na Slovensku a Maďarsku. Puccinellia peisonis, o ktorej je záznam iba z Rakúska, má známy
iba tetraploidný počet chromozómov 2n=4x=28. Puccinellia retroflexa má jediný údaj z
Ruska, ktorým je hexaploidný počet chromozómov 2n=6x=42.
V úvodnej etape taxonomickej revízie skupiny P. distans v Panónií sme sa zamerali na
dva ciele: 1) vypracovať prehľad historického a recentného rozšírenia taxónov zo skupiny P.
distans na Slovensku a 2) pomocou prietokovej cytometrie analyzovať DNA-ploidiu
vybraných populácií zo študovanej skupiny.

Materiál a metódy
Rozšírenie P. distans a P. limosa na Slovensku bolo spracované na základe revízie
herbárových položiek z herbárov BP, BRA, SAV a SLO (skratky podľa [8]) ako aj literárnych
[12] a rukopisných údajov (D. Dítě a P. Eliáš ml., nepubl.). Herbárové položky sme
determinovali podľa publikovaného kľúča [6]. Na základe geografických súradníc lokalít
jednotlivých taxónov sme v programe Geomedia 5.0 vytvorili mapu rozšírenia P. distans a P.
limosa na Slovensku. Údaje použité na tvorbu mapy boli rozdelené do viacerých kategórií
(herbárové vs. literárne, staršie vs. novšie) a označené na mape odlišnými symbolmi.
Pre analýzu DNA-ploidie sme v r. 2009 nazbierali spolu 24 populačných vzoriek zo
skupiny P. distans. Tri populačné vzorky pochádzajú z prirodzených slanísk, zvyšné z
antropogénnych slanísk (solené okraje ciest, chodníkov, parkovísk a pod.). Zbierali sme 5–7
rastlín z každej populačnej vzorky tak, že z každej rastliny (t.j. trsu) sme odobrali niekoľko
stebiel (cca. 5–10) aj s koreňmi. Rastliny boli zasadené a pestované v experimentálnej záhrade
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Botanického ústavu SAV v Banskej Bystrici. Analýzy prietokovou cytometriou sme
uskutočnili v r. 2010 v Laboratóriu prietokovej cytometrie na Botanickom ústave SAV v
Bratislave. Vzorky boli pripravené nasledovne. Približne 0,5 cm2 čerstvo odtrhnutého
mladého listu z rastliny Puccinellia spolu s približne 0,5 cm2 mladého listu štandardu sme
žiletkou nasekali v Petriho miske v 1 ml pufru Otto I (0,1 M monohydrát kyseliny citrónovej,
0,5% Tween 20), ktorý bol chladený na ľade. Nasekanú zmes sme prefiltrovali cez 42 µm
nylonovú sieťovinu. Získaná suspenzia bunkových jadier bola inkubovaná počas aspoň 5 min
pri izbovej teplote. Potom bola každá vzorka farbená pridaním 1 ml roztoku obsahujúceho
pufor Otto II (0,4 M Na2HPO4.12 H2O), 2-merkaptoetanol (2 µl/ml) a DAPI (4 g/ml). Vzorky
boli potom uložené cca. 10 min v tme pri izbovej teplote. Potom boli vzorky analyzované na
prietokovom cytometri Partec PA II s ortuťovou oblúkovou lampou HBO-100 (Partec GmbH,
Nemecko) pri priemernej rýchlosti cca. 20 jadier/min, pokiaľ nebolo pri každej vzorke
zaznamenaných 5000 jadier. Na vyhodnotenie meraní bol použitý program FloMax 2.52
(Partec GmbH, Nemecko). Ako štandard bol v prvej sérii analýz použitý Bellis perennis L.
(2C = 3,38 pg; [9]). Po predbežných analýzach sa ako vhodnejší štandard ukázal Glycine max
'Polanka' (2C = 2.50 pg; [10]), ktorý bol potom použitý na väčšinu analýz. DNA-ploidia
vzoriek Puccinellia bola odhadnutá na základe priemernej hodnoty G1 píku pomocou vzorca:
DNA

ploidná

úroveň

vzorky

Puccinellia

=

2

[(priemerná

hodnota

G1

píku

vzorky)/(priemerná hodnota G1 píku štandardu)].

Výsledky a diskusia
Rozšírenie taxonomicky komplikovaných skupín na určitom území je potrebné
spracovať zväčša podľa revidovaných herbárových položiek, keďže pri determinácií
jednotlivých taxónov z takýchto skupín dochádza často k omylom. Puccinellia distans agg.
predstavuje jednu z takýchto skupín. Hoci [6] publikovali morfometrické analýzy panónskych
populácií P. distans a P. limosa, stále je problematické určovať niektoré populácie, čoho
výsledkom sú napr. rastliny určované iba do úrovne agregátu. Staršie literárne údaje, založené
na určovaní podľa kvalitatívnych morfologických znakov z niektorých určovacích príručiek
(napr. 11), nie je možné bez kritickej revízie považovať za spoľahlivé. Na základe revízie
herbárových položiek sme na Slovensku potvrdili výskyt dvoch druhov zo skupiny P. distans:
P. distans s. str. a P. limosa (Obr. 1). Zo 16 lokalít uvádzame výskyt rastlín klasifikovaných
iba do úrovne P. distans agg. - ide o nepublikované údaje, ku ktorým sme nemali k dispozícii
herbárové položky. Druh P. distans sme zistili z 82 lokalít na Slovensku, a teda je rozšírenejší
ako P. limosa s 35 lokalitami na našom území. Rovnako P. distans s. str. aj P. limosa majú
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centrum rozšírenia v panónskej oblasti Slovenska, so 41, resp. 27 lokalitami vo
fytogeografickom okrese Podunajská nížina. Z karpatskej oblasti Slovenska uvádzame 49
údajov. Veľa údajov (24) zo Západných Karpát je pritom z vlastných zberov v r. 2009, pričom
sme tu našli len rastliny morfologicky zodpovedajúce taxónu P. distans s. str. Vzhľadom k
predpokladanej vzácnosti P. limosa je dôležité uviesť, že pri 21 lokalitách tohto druhu ide o
literárne údaje, kde neboli citované dokladové herbárové položky (12). Na základe
dokladovaných údajov podľa revidovaných herbárových položiek je teda P. limosa na
Slovensku veľmi vzácnym druhom. Bude však potrebné tento predpoklad potvrdiť ďalším,
najmä terénnym výskumom. Zaujímavá bude aj podrobnejšia analýza šírenia sa P. distans s.
str. na antropogénne slaniská, opäť na základe terénneho výskumu.

Obr. 1 Rozšírenie a cytogeografia Puccinellia distans s. str. a P. limosa na Slovensku. Čísla v symboloch
udávajú počet rastlín analyzovaných cytometricky. Tetraploidná populácia je označená, zvyšné populácie boli
hexaploidné

Prietoková cytometria umožnila v tejto štúdii odhadnúť DNA-ploidiu 97 rastlín zo
skupiny P. distans na Slovensku. Väčšina analyzovaných rastlín bola hexaploidná, iba 5
rastlín bolo tetraploidných (Obr. 1, 2). Potvrdila sa tak dominancia hexaploidných rastlín na
Slovensku, keďže aj doposiaľ boli zo Slovenska publikované tri hexaploidné chromozómové
počty pre Puccinellia [13]. Výskyt tetraploidných steblovcov na Slovensku je nový poznatok,
ktorý však treba overiť zistením počtu chromozómov.
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Obr. 2 Cytometrický profil simultánnej analýzy tetraploidného a hexaploidného cytotypu Puccinellia distans s.
str. zo Slovenska

Poznámky viacerých autorov o taxonomickej komplikovanosti rodu Puccinellia sú v
jednej z novších prác vhodne zhrnuté konštatovaním, že "Puccinellia has a long history of
taxonomic uncertainty and plants are often difficult to identify" [1]. V prípade skupiny P.
distans to platí najmä pre populácie v Maďarsku a Rakúsku, kde je problematická napr.
taxonomická pozícia populácií označovaných ako P. peisonis. Zo Slovenska tento taxón
zatiaľ nebol udávaný. Autori [6] pomocou multivariačnej morfometriky našli vhodné
determinačné znaky pre odlíšenie panónskych populácií P. distans s. str. a P. limosa.
Pomocou týchto znakov sme všetky populácie analyzované v tejto práci určili ako P. distans
s. str. Riešenie problematiky taxonomickej identity panónskych populácií zo skupiny P.
distans však práve vďaka neistote okolo P. peisonis potrebuje porovnávaciu biosystematickú
štúdiu z väčšieho areálu. Kombinácia viacerých biosystematických prístupov sa ukázala
užitočná pre riešenie taxonomickej revízie arktických druhov rodu Puccinellia [14, 15].

Záver
Zaoberali sme sa rozšírením a analýzou ploidie zástupcov skupiny P. distans na
Slovensku. Výsledky štúdia rozšírenia taxónov P. distans s. str. a P. limosa zobrazené na
mape ukazujú recentný úbytok lokalít P. limosa a šírenie sa P. distans s.str. na človekom
vytváraných slaniskách, t.j. pozdĺž solených okrajov ciest. Výsledky analýz DNA-ploidie
pomocou prietokovej cytometrie ukázali, že 23 populácií (92 rastlín) je hexaploidných a jedna
populácia (5 rastlín) je tetraploidná. Zistené tetraploidy predstavujú novú ploidnú úroveň u P.
distans agg. na Slovensku. Všetky rastliny analyzované v tejto práci sme podľa
morfologických znakov určili ako P. distans s. str. Výsledky bude potrebné potvrdiť zistením
počtov chromozómov a analýzou populácií P. limosa, ktoré sú však v súčasnosti na Slovensku
vzácne.
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Vplyv mutácií v telomerázovej RNA a fyziologických podmienok na dĺžku
telomér kvasinky Candida parapsilosis
Lenka Kyjacová, Ľubomír Tomáška
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská dolina B-1,
842 15 Bratislava, Slovenská Republika, lenka.kyjacova@gmail.com

Abstrakt
Telomeráza je ribonukleoproteínový komplex, ktorého hlavnou úlohou je údržba koncov (telomér)
lineárnych chromozómov. Minimálne jadro enzýmu je tvorené katalytickou proteínovou podjednotkou (TERT) a
RNA podjednotkou (TER), ktorá obsahuje interný templát pre prepis telomerických repetícií. Zistili sme, že
ektopická expresia TER s deletovanou templátovou doménou má dominantne negatívny efekt na dĺžku telomér
u kvasinky C. parapsilosis. Navyše, počas dlhodobého pasážovania (~500 generácií) sa teloméry najprv postupne
skracujú až po dosiahnutie stabilnej minimálnej dĺžky. Nedávno bol v rámci sekundárnej štruktúry TER druhov
rodu Candida identifikovaný nový konzervovaný motív nazvaný CS2a. CS2a je esenciálny pre funkciu
telomerázy in vivo, avšak jeho presná úloha je doposiaľ neznáma. Naše výsledky naznačujú, že CS2a motív by
mohol zohrávať úlohu v negatívnej regulácii telomerázy. V práci sme ďalej ukázali, že kultivačná teplota je
významným faktorom regulácie dĺžky telomér u C. parapsilosis.

Kľúčové slová: teloméry; TER; CS2a; templátová doména, Candida parapsilosis; Hsp90.

Úvod a formulácia cieľa
Teloméry sú špecializované nukleoproteínové komplexy lokalizované na koncoch
lineárnych eukaryotických chromozómov, ktoré udržiavajú ich stabilitu a integritu [1].
Odpoveď bunky na prítomnosť nefunkčných telomér je senescencia, bunková smrť alebo
genómová nestabilita [2]. Strate telomerickej DNA zvyčajne zabraňuje špecializovaný enzým
s aktivitou reverznej transkriptázy – telomeráza. Telomeráza je ribonukleoproteínový
komplex tvorený proteínovou katalytickou podjednotkou nazvanou TERT (Telomerase
Reverse Transcriptase; Est2 u Saccharomyces cerevisiae) a RNA podjednotkou TER, ktorá
obsahuje interný templát pre prepis telomér (Telomerase RNA; TLC1 u S. cerevisiae) [3].
Telomerázový holoenzým navyše pozostáva z ďalších, tzv. prídavných proteínov, ktoré sú
esenciálne pre jeho funkciu in vivo (napr. Est1, Est3, yKu) [4]. Pre správnu údržbu telomér
musí byť v bunke isté prahové množstvo telomerázy. V prípade S. cerevisiae bolo zistené, že
gén pre Est2p je v bunke konštitutívne exprimovaný, zatiaľ čo TLC1 a niektoré prídavné
proteíny telomerázy sa v bunke vyskytujú v obmedzenom množstve [5]. Nízka hladina
telomerázy v bunke sa prejavuje haploinsuficienciou. Tento fenomén je pozorovaný hlavne ak
sú postihnuté gény, ktorých proteínové produkty musia byť v rovnováhe, aby správne
vykonávali svoju funkciu [6]. Bolo zistené, že ektopická expresia TER postrádajúca
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templátovú doménu má dominantne negatívny efekt na dĺžku telomér S. cerevisiae.
Konkrétne, bunky mali mierne skrátené teloméry a táto dĺžka zostala stabilná aj počas
dlhodobého pasážovania [5]. Našim prvým cieľom bolo stanoviť ako ektopická expresia TER
bez templátovej domény ovplyvní dĺžku telomér v prípade nekonvenčnej kvasinky C.
parapsilosis.
V rámci porovnávania sekundárnych štruktúr a sekvencii TER druhov Candida,
Kluyveromyces a Saccharomyces, bol identifikovaný nový konzervovaný motív, nazvaný
CS2a. Je lokalizovaný ~30-50 nt upstream od predpokladaného Est1 väzbového miesta (CS2)
TER. Mutačnou analýzou bolo dokázané, že CS2a je u K. lactis a S. cerevisiae esenciálna pre
funkciu telomerázy in vivo [7]. Našim druhým cieľom bolo preskúmať možnú úlohu CS2a
u C. parapsilosis, ktorá je doposiaľ neznáma.
Dĺžku telomér môžu modulovať rôzne enviromentálne faktory a fyziologické
podmienky. Pilotná práca testujúca vplyv zvýšenej kultivačnej teploty na dĺžku telomér C.
parapsilosis CBS604 naznačila, že teloméry sa za týchto podmienok skracujú [8]. My sme
tento experiment doplnili o preskúmanie ďalších kmeňov C. parapsilosis. Je pravdepodobné,
že teplotne závislá regulácia údržby telomér je prepojená s heat-shock proteínom Hsp90.
Hsp90p zabraňuje agregácii proteínov in vitro a natívnym proteínom napomáha v skladaní sa
do správnej konformácie. Navyše, Hsp90p zohráva významnú úlohu v skladaní katalytickej
a RNA podjednotky telomerázy in vitro [9, 10]. Niektoré výsledky naznačujú, že Hsp90p
moduluje aktivitu telomerázy [11] a že je represorom dráhy vedúcej k filamentácii u C.
albicans [12]. Za účelom preskúmania funkcie Hsp90p v kontexte regulácie telomér
a morfológie kvasiniek C. parapsilosis (kmeň CBS604) sme študovali efekt inhibítorov
Hsp90p na morfológiu buniek, resp. dĺžku telomér.
Materiál a metódy
Kmene mikroorganizmov: Pracovali sme so štandardnými zbierkovými kmeňmi C.
parapsilosis CBS604T, CBS1954, CBS2152, CBS2193, CBS2194, CBS2195, CBS2197,
CBS2211, CBS2215, CBS6318, CBS8080, CBS8181, CAP18U, CLIB214 a s kmeňom SR23
(ade- lys4-) (zbierka katedier biochémie a genetiky, PRIF UK). Baktérie Escherichia coli
DH5α (supE4, ∆lacU16, 80 lacZ∆M15, hsdR17 recA, endA1 gyr A96 thi-1 relA1) (Stratagene)
boli použité ako kompetentné bunky pri elektroporácii.
Kultivácia mikroorganizmov: Štandardné kmene C. parapsilosis boli kultivované na tuhých
alebo v tekutých YPD médiách (1% kvasničný autolyzát; 2% peptón; 2% glukóza) pri teplote
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28°C alebo 37°C. Kmeň C. parapsilosis SR23 obsahujúci plazmidový vektor bol kultivovaný
na tuhých alebo v tekutých minimálnych SD (0,67% YNB + (NH4)2SO4; 2% glukóza) alebo
SGal (0,67% YNB + (NH4)2SO4; 2% galaktóza) médiách pri 28°C. Baktérie E. coli boli
kultivované na tuhých alebo v tekutých LB médiách (1% peptón; 0,5% kvasničný autolyzát;
1% NaCl) obsahujúcich ampicilín (100 µg/ml) pri 37°C. Kultivácia v tekutých médiách
prebiehala na rotačnej trepačke (200 ot/min). V rámci pasážovania v tekutých médiách (24
hodín pri 28°C alebo 37°C), boli do čerstvých médií očkované bunky na výslednú hustotu
1.106 buniek/ml. Za účelom inhibície Hsp90p boli do kultivačného média pridané inhibítory
geldanamycín a radicikol (Aplichem) na výslednú koncentráciu 2,5 µM a 10 µM.
Príprava vektorov: Vektor pBP5T nesúci TER bez templátovej a/alebo CS2a domény bol
pripravený inverznou PCR. Želané produkty boli purifikované z agarózového gélu pomocou
kitu (ZymoResearch) a transformované do baktérií E.coli DH5α. Po reštrikčnej a sekvenačnej
analýze (Macrogen) boli konštrukty transformované do kvasinky C. parapsilosis SR23
elektroporáciou [13].
Izolácia DNA: Genómová DNA (gDNA) bola získavaná prostredníctvom Yeast DNA
Preparation Kit-u (Jena Bioscience) podľa protokolu odporúčaného výrobcom.
Southernova hybridizácia: Vzorky gDNA boli štiepené AluI (New England Biolabs alebo
Fermentas) 16 hodín pri 37°C, separované v agarózovom géle a vákuovým transferom
prenesené na nylonovú membránu (GE healthcare). Membrána bola hybridizovaná
s rádioaktívne značenou próbou predstavujúcou tri telomerické repetície C. parapsilosis.

Výsledky a diskusia
Bunky kvasinky C. parapsilosis (kmeň SR23) boli transformované plazmidovým
konštruktom pBP5T nesúcim štandardný TER a TER s deletovanou templátovou doménou
(TER_∆TD) pod indukovateľným galaktózovým promótorom. Za účelom zaznamenania
zmeny v dĺžke telomér sme bunky pasážovali v tekutých médiách (SGal), pričom piata pasáž
predstavuje ~120-160

generácií.

V prípade klonálnej

línie s ektopickou

expresiou

štandardného TER génu zostala dĺžka telomér nezmenená (Obrázok 1A). Expresia TER_∆TD
mala za následok mierne skrátenie telomér, ktoré malo postupný charakter so zvyšujúcim sa
počtom pasáží (Obrázok 1A). Pozorovaný fenotyp skracovania telomér, podobne ako
v prípade S. cerevisiae [5], pravdepodobne súvisí s dominantne negatívnym efektom
TER_∆TD. TER_∆TD tvorí spolu s TERT nefunkčný telomerázový komplex z hľadiska
predlžovania telomér, avšak obsahuje väzbové miesta pre Est2p, Est1p a yKu. Predpokladá sa,
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že dominantne negatívny efekt spočíva v kompetitívnom vyviazaní spomínaných proteínov,
alebo v naviazaní nefunkčnej telomerázy na teloméry [5]. Zaujímavé je, že podobne ako bolo
pozorované u S. cerevisiae, aj C. parapsilosis sa dokáže na nepriaznivú situáciu adaptovať.
Počas dlhodobého pasážovania (~500 generácií) sme pozorovali, že sa dĺžka telomér u kmeňa
exprimujúceho TER_∆TD sa po približne 200 generáciách v porovnaní s kontrolou nemenila.
Postupné skracovanie telomér počas prvých pasáží môže pôsobiť ako signál pre zmenu
expresie podjednotiek telomerázy a iných proteínov s ňou asociovaných. Reakciou na
expresiu TER_∆TD v neskorších pasážach môže byť zvýšená expresia komponentov
telomerázy z kvasinkového genómu, alebo zvýšená expresia proteínov, ktoré sa na telomerázu
viažu a sú potrebné pre jej funkciu. Ustálenie dĺžky telomér korešponduje s pravdepodobnou
rovnováhou medzi aktívnymi a neaktívnymi molekulami telomerázy.

Obr. 1 Analýza telomerázovej RNA (TER) kvasinky C. parapsilosis. A. Ektopická expresia TER_∆TD vedie
k miernemu skráteniu telomér. B. Nadexpresia TER_∆CS2a spôsobuje mierne predĺženie telomér. Telomerické
reštrikčné fragmenty (TRF) v géle migrujú ako populácia molekúl s heterogénnou veľkosťou a u C. parapsilosis
sa ich veľkosť pohybuje v rozmedzí ~300-500 bp. Expresia variant TER z plazmidového vektora bola
indukovaná až od pasáže 2.

Za účelom testovania možnej úlohy CS2a domény TER sme bunky C. parapsilosis
transformovali konštruktom pBP5T nesúcim TER bez CS2a (TER_∆CS2a), resp. TER s
deléciou v TD aj CS2a (TER_∆TD∆CS2a). Našim experimentom sme chceli testovať dve
hypotézy. Prvá predpokladá, že CS2a doména sa spolupodieľa s CS2 na väzbe zatiaľ
neidentifikovaného Est1p u C. parapsilosis. Na základe našich výsledkov sa prikláňame
k druhej možnosti, že CS2a môže plniť inú, od CS2 nezávislú úlohu. Nemožno však vylúčiť,
že v rámci svojich nezávislých funkcií sa CS2 a CS2a navzájom ovplyvňujú. Naše výsledky
naznačujú, že CS2a doména by mohla viazať potenciálny negatívny regulátor telomerázy.
V prípade nadexpresie TER_∆CS2a sme pozorovali mierne predĺženie telomér pri porovnaní
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s nadexpresiou WT TER (Obrázok 1B). V rámci tejto hypotézy sa dá situácia v prípade
TER_∆TD∆CS2a interpretovať ako expresia TER na ktorú sa síce neviaže potenciálny
negatívny regulátor, ale po vytvorení holoenzýmu je neaktívna v dôsledku delécie templátovej
domény. Stále však môže v istej miere obsadzovať teloméry a blokovať tak väzbové miesta
pre aktívnu telomerázu. Posúdenie oboch hypotéz by si však vyžadovalo ďalšie experimenty,
ktoré by zahŕňali identifikáciu proteínu/ov viažucich sa na CS2a oblasť.
Za účelom objasnenia úlohy Hsp90p v udržiavaní telomér pri zvýšených kultivačných
teplotách sme uskutočnili experiment, v ktorom sme do média pridali inhibítory Hsp90p
geldanymycín a radicikol a kvasinky sme kultivovali pri 37°C. Okrem toho, Hsp90p sa
podieľa aj na morfologickom prechode z kvasinkovej formy na filamentóznu u C. albicans,
ktorá je úzko spätá s virulenciou. Hsp90p za štandardných podmienok pôsobí ako negatívny
regulátor Ras1-PKA signálnej dráhy, ktorá indukuje filamentózny rast [12].

Obr. 2 Inhibícia Hsp90p prostredníctvom radicikolu indukuje filamentózny rast u C. parapsilosis pri 37°C.
Podobný výsledok bol získaný aj použitím inhibítora geldanamycín. KR – kontrola bez prídavku inhibítora; R2,5 –
2,5 µM koncentrácia radicikolu; R10 – 10 µM koncentrácia radicikolu; P1 – prvá pasáž; P5 – piata pasáž.

Na indukciu filamentózneho rastu u C. parapsilosis bola potrebná súčasná inhibícia
Hsp90p a zvýšená kultivačná teplota (37°C). Inhibícia geldanamycínom indukovala
filamentózny rast až pri 10 µM koncentrácii. V prípade radicikolu bola nižšia koncentrácia
(2,5 µM) na indukciu postačujúca a 10 µM koncentrácia bola pre bunky letálna. Za
štandardných podmienok je Hsp90p represorom filamentózneho rastu [12]; jeho inhibícia pri
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37°C stupeň filamentácie zvyšuje (u C. parapsilosis). Je možné, že napriek masívnej expresii
Hsp90p počas teplotného stresu je tento šaperón prednostne využívaný pri maturácii proteínov
a jeho úloha v represii Ras1-PKA signálnej dráhy a vzťahu k telomeráze je oslabená.

Záver
Ukázali sme, že ektopická expresia TER_∆TD má dominantne negatívny efekt na
dĺžku telomér C. parapsilosis, a že počas neskorších pasáží sa teloméry stávajú stabilne
kratšími. Naše výsledky naznačujú, že CS2a doména môže viazať negatívny regulátor
telomerázy. Nakoniec sme začali študovať úlohu Hsp90p v procese filamentácie C.
parapsilosis a jeho súvislosť s údržbou telomér počas kultivácie pri 37°C.
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Zdravotný stav chrupu populácie zo staro bronzového pohrebiska v Branči
(okr. Nitra)
Klaudia Kyselicová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, Mlynská dolina B2,
842 15 Bratislava, Slovenská republika; lattakova@yahoo.com

Abstrakt
Evaluation of dental caries in permanent dentition of an late bronze age population from Branč (distr.
Nitra, Slovakia). Totally 66 dentitions (37 males and 25 females, 4 individuals of not determined gender) from
Branč site were analysed. Dental caries was scored by the method of Hillson (2001)[1] and Thurzo and Beňuš
(2004)[2]. The prevalence of dental caries was 14,65 % in evaluated males, 19,69 % in females and 14,29 % in
individuals of not determined gender. The prevalence of ante-mortem tooth loss reached 20,87 % in males, 22,93
% in females and 27,27 % in individuals of not determined gender. The caries intensity of males was 23,57 %, of
females 25,06 % and 18,84 % in individuals of not determined gender. The intravital tooth loss reached from
4,55 % in individuals of not determined gender, 5,37 % in females, to 8,92 % in males.

Kľúčové slová: dental health; caries intensity (I-CE); caries frequency (F-CE)

Úvod a formulácia cieľa
Archeologický výskum v oblasti Branč prebiehal v rokoch 1961 – 1962 pod vedením
J. Vladára a T. Kolníka. Odkryla sa plocha 1,3 ha rozsiahlej poly kultúrnej lokality
osídľovanej od praveku až do dnes. Nájdené boli zvyšky eneolitického sídliska [3]
a pohrebiská zo staršej doby bronzovej [4], ktorým je venovaný nasledujúci príspevok. Ďalej
boli v tejto lokalite odkryté zvyšky germánske osady, menšie laténske sídlisko a slovanské
objekty z 9. – 10. storočia [5].
Sídlisko v Branči sa rozprestiera na riečnej terase pozdĺž rieky Nitry, predstavuje jednu
z najúrodnejších oblastí juhozápadného Slovenska [3]. Celkovo sa antropologicky zhodnotilo
215 hrobov, 72 žien, 114 mužov a 29 jedincov neurčeného pohlavia.
Cieľom mojej práce bolo zhodnotiť zdravotný stav trvalého chrupu populácie zo staro
bronzového pohrebiska v Branci na základe výskytu zubného kazu, intravitálnych strát
a postmortálnych strát.

Materiál a metódy
Do odontologickej analýzy boli zahrnutí iba jedinci s trvalým chrupom, u ktorých sa
zachoval aspoň jeden zub, alebo aspoň jeden alveol.
Celkovo sa analyzovalo 37 trvalých chrupov jedincov mužského pohlavia (s týmto
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zastúpením v jednotlivých vekových kategóriách: adultus I - 16, adultus II - 10, maturus I - 6,
maturus II - 5) a 25 trvalých chrupov jedincov ženského pohlavia (adultus I - 14, adultus II -8,
maturus I – 2, senilis - 1), u jedincov s neurčeným pohlavím boli analyzované 4 trvalé chrupy
(juvenis - 2, adultus I - 2).
Predložený článok sa zameriava na výskyt zubného kazu, intravitálnych strát
a postmortálnych strát, ktoré boli hodnotené podľa čiastočne modifikovanej metodiky
Hillsona (2001) [1] opísanej Thurzom a Beňušom (2004) [2]. Stupeň zubného kazu sa
hodnotil takto: stupeň 0 – 1 = zub bez kazu (neuvádza sa v tabuľkách), stupeň 2 – 4 =
začínajúci/mierny kaz, stupeň 5 – 6 = stredne rozvinutý (ťažší) kaz a stupeň 7 – 8 = veľký
(ťažký) kaz s deštrukciou korunky. Zubný kaz sa sledoval na všetkých plôškach zuba.
Kazivost chrupu sa hodnotila vizuálne, v sporných prípadoch pomocou zubárskej
sondy.
Pri hodnotení kazivosti sa použili tieto odontologické ukazovatele: komparatívny
alveolárny index (CAI), komparatívny dentálny index (CDI), frekvencia kazivosti (F-CE),
intenzita kazivosti (I-CE).
Získané údaje sa vyhodnocovali programom EXCEL.

Výsledky a diskusia
Zachovalosť alveol a zubov je uvedená v tabuľke (Tab.1).
U 66 vyšetrených jedincov sa zachovalo 1268 alveol, komparatívny alveolárny index
CAI predstavoval hodnotu 60,04. U mužov sa zhodnotilo 762 alveol (CAI = 64,36), u žien
484 alveol (CAI = 60,5).U jedincov neurčeného pohlavia sa hodnotilo 22 alveol (CAI =
17,19)
Celkovo sa vyšetrilo 1014 zubov, komparatívny dentálny index CDI dosiahol hodnotu
48,01. U mužov sa hodnotilo 553 zubov (CDI = 46,71), u žien 391 zubov (CDI = 48,88).
U jedincov neurčeného pohlavia sa hodnotilo 70 zubov (CDI = 54,69)
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Tab. 1 Zachovalosť alveol a zubov

Spolu
Juvenis
1268
21
ALVEOLY
60,04
32,81
CAI
762
0
Muži
64,36
0
CAI
484
0
Ženy
60,5
0
CAI
22
21
Neurč.p.
17,19
32,81
CAI
1014
56
ZUBY
48,01
87,5
CDI
553
0
Muži
46,71
0
CDI
391
0
Ženy
48,88
0
CDI
70
56
Neurč.p.
54,69
32,81
CDI
CAI – komparatívny alveolárny index
CDI – komparatívny dentálny index
Neurč.p. – jedinci neurčeného pohlavia

Adultus I
648
63,28
369
72,07
278
62,05
1
1,563
550
53,71
305
59,57
231
51,56
14
1,56

Adultus II
366
63,54
184
57,5
182
71,09
0
0
274
47,57
132
41,25
142
55,47
0
0

Maturus I
132
51,56
108
56,25
24
37,5
0
0
99
38,67
81
42,19
18
28,13
0
0

Maturus II
101
63,13
101
63,13
0
0
0
0
35
21,88
35
21,88
0
0
0
0

Senilis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Postmortálne a intravitálne straty zobrazuje tabuľka 2 (Tab. 2).
Celkove sa postmortálne stratilo 276 zubov (21,77 %), z toho 159 (20,87 %) u mužov
a 111 (22,93 %) u žien. 6 zubov sa postmortálne stratilo u jedincov neurčeného pohlavia
(27,27 %).
Počet intravitálne stratených zubov dosiahol 95, takže %E = 7,49. U mužov sa zistilo
68 (%E = 8,93), u žien 26 (%E = 5,37) zubov vypadnutých počas života. U jedincov
neurčeného pohlavia bol iba 1 intravitálne stratený zub (4,55 %).

Tab. 2 Postmortálne a intravitálne straty
Spolu
PM
%
Muži
%
Ženy
%
Neurč.p.
%
IV
%E
Muzi

276
21,77
159
20,87
111
22,93
6
27,27
95
7,49
68

Juvenis
15 - 20 r.
6
28,57
6
28,57
1
4,76
-

Adultus I
20 - 30 r.
128
19,78
60
16,26
68
24,46
0
0
6
0,93
3

Adultus II
30 - 40 r.
98
26,78
61
33,15
37
20,33
7
1,91
2

Maturus I
40 - 50 r.
25
18,94
19
17,59
6
25
14
10,61
12

Maturus II
50 - 60 r.
19
18,81
19
18,81
51
50,5
51

Senilis
nad 60 r.
0
0
0
0
16
100
-
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%E
8,93
Ženy
26
%E
5,37
Neurč.p.
1
1
%E
4,55
4,76
PM – postmortálne straty
IV – intravitálne straty
Neurč.p. – jedinci neurčeného pohlavia
%E – frekvencia intravitálnych strát

0,81
3
1,08
0
0

1,09
5
2,75
-

11,11
2
8,33
-

50,5
-

16
100
-

Frekvencia kazivosti (Tab. 3)
Chrup postihnutý zubným kazom a/alebo intravitálnou stratou malo celkovo 48
jedincov, takže F-CE = 72,73 %. U mužov sa zistilo 25 (F-CE = 67,57 %), u žien 20 (F-CE =
80 %) postihnutých chrupov. U jedincov neurčeného pohlavia mali kariézny chrup 3 jedinci
(F-CE = 75 %).
Intaktný chrup malo 18 jedincov (27,27 %), z toho bolo 12 mužov ( 32,43 %), 5 žien
(15,79 %) a 1 jedinec neurčeného pohlavia (25%).

Tab. 3 Frekvencia kazivosti

Spolu

Juvenis
15 - 20 r.
0
0
0
0

18
Intakt. chrup
%
27,27
Muži
12
%
32,43
Ženy
5
%
20
Neurč.p.
1
%
25
Kariéz.
48
2
chrup
F-CE
72,73
100
Muži
25
F-CE
67,57
Ženy
20
F-CE
80
Neurč.p.
3
2
F-CE
75
100
Intakt. chrup – jedinci s intaktným chrupom
Kariéz. chrup – jedinci s kariéznym chrupom
Neurč.p. – jedinci neurčeného pohlavia
F-CE – frekvencia kazivosti

Adultus I
20 - 30 r.
12
37,5
8
50
3
21,43
1
50

Adultus II
30 - 40 r.
5
27,78
3
30
2
25
-

Maturus I
40 - 50 r.
1
12,5
1
16,67
0
0
-

Maturus II
50 - 60 r.
0
0
0
0
-

Senilis
nad 60 r.
0
0
0
0
-

20
62,5
8
50
11
78,57
1
50

13
72,22
7
70
6
75
-

7
87,5
5
83,33
2
100
-

5
100
5
100
-

1
100
1
100
-

Chrup postihnutý len zubným kazom malo 35 jedincov (% ind C = 70) z toho bolo 20
mužov (% ind C = 71,43) a 13 žien (% ind C = 68,42).

440

BIOLÓGIA

Len intravitálne stratené zuby sa zistili u 8 jedincov (% ind E = 16). U 5 mužov (%
ind E = 17,86). U 3 žien (% ind E = 15,79). U jedincov neurčeného pohlavia sa iba zubný kaz
vyskytol u 2 (% ind C = 66,67)
Chrup postihnutý kazom aj intravitálnou stratou súčasne malo 7 jedincov (% ind CE =
14), z toho boli 3 muži (% ind CE = 10,71), 3 ženy (% ind CE = 15,79) a 1 jedinec
neurčeného pohlavia (% ind CE = 33,33).
Jedincov s kazom, s intravitálnou stratou a jedincov s kazom aj intravitálnou stratou
zobrazuje (Tab. 4).
Tab. 4 Prehľad jedincov s kazom, s intravitálnou stratou, s kazom aj intravitálnou stratou

Spolu

Juvenis
Adultus I
Adultus II
Maturus I
15 - 20 r.
20 - 30 r.
30 - 40 r.
40 - 50 r.
35
1
18
11
3
Kaz bez IV
% ind C
70
50
81,82
78,57
50
Muži
20
8
8
2
% ind C
71,43
72,73
100
50
Ženy
13
9
3
1
% ind C
68,42
90
50
50
Neurč.p.
2
1
1
% ind C
66,67
50
8
0
3
0
2
IV bez kazu
% ind E
16
0
13,64
0
33,33
Muži
5
2
0
1
% ind E
17,86
18,18
0
25
Ženy
3
1
0
1
% ind E
15,79
10
0
50
Neurč.p.
0
0
0
% ind E
0
0
0
7
1
1
3
1
Kaz aj IV
% ind CE
14
50
4,55
21,43
16,67
Muži
3
1
0
1
% ind CE
10,71
9,09
0
25
Ženy
3
0
3
0
% ind CE
15,79
0
50
0
Neurč.p.
1
1
0
% ind CE
33,33
50
0
Kaz bez IV – jedinci s kazom a bez intravitálnej straty
IV bez kazu – jedinci s intravitálnou stratou a bez kazu
Kaz aj IV – jedinci s kazom aj intravitálnou stratou
%ind C – frekvencia jedincov s kazom
%ind E – frekvencia jedincov s intravitálnou stratou zuba
%ind CE – frekvencia jedincov s kazom a zároveň intravitálnou stratou zuba
Neurč.p.- jedinci neurčeného pohlavia

Maturus II
50 - 60 r.
2
40
2
40
2
40
2
40
1
20
1
20
-

Senilis
nad 60 r.
0
0
0
0
1
100
1
0
0
0
0
-
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Intenzita kazivosti (Tab. 5)
Z celkového poctu 1014 zubov bolo 168 postihnutých zubným kazom, % C = 16,57.
Zubov vypadnutých počas života bolo celkovo 95, % E = 7,49. Súčet uvedených dvoch
hodnôt predstavuje intenzitu kazivosti I-CE = 24,06.
U mužov sa našlo 81 kariéznych zubov (% C = 14,65) a 68 intravitálnych strát (% E =
8,92), I-CE = 23,57 %. U žien sa našlo 77 kariéznych zubov (% C = 19,69) a 26 intravitálnych
strát (% E = 5,37), I-CE = 25,06.

Tab. 5 Intenzita kazivosti

Spolu

Juvenis
Adultus I
15 - 20 r.
20 - 30 r.
263
10
110
Kariéz.z.,IV
I-CE
24,06
20,83
19,84
Muži
149
47
I-CE
23,57
15,24
Ženy
103
62
I-CE
25,06
26,62
Neurč.p.
11
10
1
I-CE
18,84
20,83
7,14
168
9
104
Kariéz.zuby
%C
16,57
16,07
18,91
Muži
81
44
%C
14,65
14,43
Ženy
77
59
%C
19,69
25,54
Neurč.p.
10
9
1
%C
14,29
16,07
7,14
95
1
6
IV
%E
7,49
4,76
0,93
Muži
68
3
%E
8,92
0,81
Ženy
26
3
%E
5,37
1,08
Neurč.p.
1
1
0
%E
4,55
4,76
0
Kariéz.z.,IV – kariézne zuby aj intravitálne straty
Kariéz. zuby – kariézne zuby
IV – intravitálne straty
I-CE – intenzita kazivosti
%C – frekvencia kariéznych zubov
%E – frekvencia intravitálnych strát
Neurč.p. – jedinci neurčeného pohlavia

Adultus II
30 - 40 r.
44
15,41
22
16,24
22
14,72
37
13,5
20
15,15
17
11,97
7
1,91
2
1,09
5
2,75
-

Maturus I
40 - 50 r.
25
21,72
22
23,46
3
13,89
11
11,11
10
12,35
1
5,56
14
10,61
12
11,11
2
8,33
-

Maturus II
50 - 60 r.
58
70,5
58
70,5
7
20
7
20
51
50,5
51
50,5
-

Senilis
nad 60 r.
16
100
16
100
0
0
0
0
16
100
16
100
-
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Záver
Skúmaný súbor tvorilo 66 jedincov s trvalým chrupom, u ktorých sa vyšetrilo 1268
alveol a 1014 zubov. Chrup postihnutý zubným kazom a/alebo intravitálnou stratou malo 48
jedincov, frekvencia kazivosti F-CE = 72,73 %. Frekvencia kariéznych zubov (% C)
predstavuje 16,57 %, frekvencia intravitálnych strát (% E) činí 7,49 %, intenzita kazivosti (ICE) dosiahla teda 24,06 %.
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Zelená riasa Prasiola crispa a jej lichenizovaná forma Mastodia tessellata
v antarktickom prostredí
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Abstrakt
Obidva organizmy, makroskopická zelená lupeňovitá riasa Prasiola crispa spolu s čiernym kôrovitým
lišajníkom Mastodia tessellata, ktoré majú v antarktickom prostredí špecifické postavenie, sú zároveň vhodným
modelom pre detailne štúdium procesu lichenizácie.

Kľúčové slová: Antarktída; lišajník; Mastodia tessellata; Prasiola crispa; riasa

Úvod a formulácia cieľa
Prostredie Antarktídy je typické tým, že má extrémne drsné podmienky s veľmi
nízkymi teplotami, častými a náhlymi zmenami skupenstva vody zo zamrznutej na kvapalnú,
silnými vetrami spôsobujúcimi vysúšanie, nedostatkom živín, malou vlhkosťou a dlhými
periódami svetla a tmy [1]. Napriek tomu, aj v týchto nehostinných krajoch prekypuje život,
vrátane špecifickej juhopolárnej fykoflóry. Jedným z jej zástupcov je v prímorských
a pobrežných zónach hojná lupeňovitá makroskopická zelená riasa Prasiola crispa (Lightf.)
Menegh. ssp. antarctica (Kütz.) Knebel [2], a to predovšetkým na hydroterestrických pôdach
v okolí vtáčích kolónií, hlavne pri hniezdach tučniakov (obr. 1).

Obr. 1 Riasa Prasiola crispa v okolí hniezd tučniakov
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Tento druh bol jedným z prvých „nemorských“ rias zozbieraných na antarktickom
kontinente na ostrove Cockburn (64° j.š., 54° z.d.) J. D. Hookerom, členom britskej
juhopolárnej expedície vedenej kapitánom Sirom Jamesom Clarkom Rossom v rokoch 18391843. Napriek jej pomerne skorému objaveniu (prvýkrát sa spomína v roku 1777 v Škótsku
pod pôvodným názvom ako Ulva crispa Light.), naše dnešné znalosti zahŕňajúce biológiu,
taxonómiu, ekológiu a fyziológiu Prasiola crispa sú stále nedostatočné.
Špecifická morfologická všestrannosť tejto hydroterstrickej antarktickej riasy náleží
zmenám

z

uniseriálneho vláknitého

štádia

„Hormidium“

cez

pluriseriálne

vlákno

pripomínajúce stuhu, tzv. štádium „Schizogonium“ až k rozprestretým monostromatickým
plochám typickým pre dospelú riasu rodu Prasiola (obr. 2). Hlavné diagnostické znaky rodu
sú: samostatné bunky obsahujúce jeden hviezdicovitý chloroplast s osamoteným pyrenoidom
[3, 4], oogamia ako forma pohlavného rozmnožovania, nepohlavné rozmnožovanie vo forme
spór a akinét alebo najčastejšie fragmentáciou stielky [5]. Bunky má štvorcové alebo
obdĺžnikové a zoskupené v skupinkách, pričom hrubne len jedna vrstva. Obsahujú jedno,
excentricky uložené jadro.

Obr. 2 Vľavo – riasa Prasiola crispa z porastu na hydroterestrickej pôde v širšom okolí hniezd tučniakov;
vpravo – drobný porast riasy Prasiola crispa na skale spolu už s jej lichenizovanou formou, ktorou je čierny
lišajník Mastodia tessellata
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Hojnosť tejto nitrofilnej a ornitokoprofilnej riasy hrá veľkú úlohu vo vytváraní
humusu v zostatkových ornitogénnych pôdach nasýtených guánom [6].
Prasiola crispa vstupuje do vzájomného spolužitia s askomycétnou hubou Guignardia
prasiolae (Winter) Reed, kde riasa potom figuruje ako fykobiont ornitokoprofilného lišajníka
Mastodia tessellata (Hook. f. et Harv.) Hook. f. et Harv. (obr. 2). Tento čiernohnedý kôrovitý
lišajník má bipolárne rozšírenie. V Antarktíde je bežný na západnom pobreží antarktického
polostrova a na priľahlých ostrovoch v tejto oblasti. Vyskytuje sa tu na odhalených skalách,
často s miernym či silným vplyvom vtákov a v dosahu morského aerosolu.
Cieľom tejto práce bolo predstaviť bipolárnu riasu Prasiola crispa a lišajník Mastodia
tessellata z antarktického prostredia a ilustrovať rôznorodosť ich životného prejavu na rezoch
stielkou.
Materiál a metódy
Vzorky riasy Prasiola crispa a lišajníka Mastodia tessellata, ktoré sme pri štúdiu
použili boli zozbierané v blízkosti kolónií tučniakov na Ostrove kráľa Juraja (62°05´30.3´´
j.š., 58°28´32.3´´ z.d.) počas austrálskeho leta 2010 a v suchom stave privezené na Katedru
botaniky PrifUK v Bratislave.
Z nich sme potom pripravili rezy pre zhotovenie trvalých mikroskopických preparátov
nasledovnou modifikáciou pracovného postupu [7]: Materiál sme vyše 24 hodín fixovali
v dobre uzavretých nádobách (25 ml liekovkách naplnených cca do dvoch tretín) použitím
fixačného roztoku FAA (formaldehyd-acetic acid-etyl alkohol), ktorý mal zloženie: 90 ml 70
% etanolu, 5 ml ľadovej kyseliny octovej, 5 ml 36 – 38 % formaldehydu. Fixované objekty
sme preniesli priamo do 70 % etanolu a nasledovalo pomalé odvodňovanie a prenesenie
objektov do rozpúšťadla – terciálneho butylalkoholu (TBA). Doba pôsobenia v jednotlivých
stupňoch trvala 2 hodiny (tab. 1).
Tab. 1 Príprava rozpúšťadla TBA pre jednotlivé stupne
Stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
6.

95% etanol v ml
50
50
50
50
25
-

TBA v ml
10
20
35
50
75
100

Destilovaná voda v ml
40
30
15
-

Potom sme parafín na mikrotechnické účely postupne rozpúšťali pri zvyšujúcej sa teplote
v TBA, aby sme dosiahli dokonalé presýtenie objektov čistým parafínom pri úplnom
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odstránení TBA: do hrubostennej skúmavky s vnútorným priemerom 15 až 20 mm a výškou
10 cm sme naliali 4-5 cm vysokú vrstvu čistého parafínu a nechali stuhnúť. Vrstvu s objektmi
ponorenými v TBA sme naliali na parafín a nechali infiltrovať najprv pri teplote 28°C, neskôr
pri 40°C a napokon pri 60°C. Parafín sa rozpustil, objekty klesli ku dnu. Takto infiltrované
parafínom sme ich usporiadali na elektricky vyhrievanej platničke v škatuľkách naplnených
parafínom. Pri ochladzovaní sme ich opatrne preniesli na hladinu studenej vody pripravenej
vo väčšej nádobe. Po zatuhnutí parafínového povrchu sme celé škatuľky s blokmi ponorili do
vody, aby tuhnutie bolo rovnomernejšie a po 15-20 minútach sme ich vybrali, nechali dobre
osušiť a uložili do obálok alebo vrecúšok, príslušne označených. Parafínové bloky sme
rozdelili na malé bločky s jednotlivými objektmi a pritlačili ich do rozpusteného kúsku
parafínu na podložke. Namontovaný bloček sme ochladili studenou vodou a začali rezať
rotačným mikrotómom Leica Microm HM 325 (Thermo Scientific) vhodným pre sériové
rezy, pričom sme si hrúbku rezov nastavili podľa potreby mikrometrickou skrutkou. Aby sa
jemné parafínové pásiky nepoškodili, ihneď sme pokračovali lepením rezov glycerolovým
bielkom zhotoveným z čerstvého vajca prefiltrovaného cez odsávačku a dôkladne
premiešaného s rovnakým obsahom glycerolu na pripravené vyčistené podložné sklíčka. Rezy
nalepené na podložných sklíčkach sme potom odparafínovali xylénom I a II (v každom po 5
minút). Nato, sme ich rýchlo zavodnili v zostupnom etanolovom rade 100 % (2x), 96 %, 80 %
a 50 % etanolu (v jednotlivých stupňoch po 5 minút) a začali sme farbiaci proces (30 minút 1
% alciánovou modrou v 0,5 % etanole). Nasledovalo krátke premytie v destilovanej vode a 30
minútové farbenie 1 % safranínom v 50 % etanole. Neskôr ďalšie premytie a odvodňovanie,
tento krát vzostupným radom 50 %, 70 %, 96 %, 2x 100 % etanolu (v každom po 5 minút).
Potom sme rezy znova preniesli do xylénu I a II (po 5 minút) a napokon uzavreli pomocou
krycích sklíčok do kanadského balzamu. Krycie sklíčka sme zaťažili valčekom, ktorý
z balzamu vytlačil prípadné bubliny, zhruba po 2 dňoch sme ho odstránili. Nové preparáty
sme si označili a uložili vo vodorovnej polohe v lepenkových mapách.
V optickom mikroskope Leica DM 2500 s optickou výbavou pre Nomarský kontrast
sme vyhotovili mikrofotografie pomocou kamery Leica DFC 290 HD a snímky následne
spracovávali pomocou softvéru Leica Application Suite Version 3.5.0 – Build: 710.

Výsledky a diskusia
Vo všeobecnosti riasa Prasiola crispa (Chlorophyta) je v antarktickom prostredí
všadeprítomná vďaka viditeľnej makroskopickej zelenej stielke. V plytkých mokradiach,
ktoré sú sýtené vodou z roztápajúcich sa snehových polí v ich okolí vytvára vzhľad hustého
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a

b

c

d

Obr. 3 Riasa Prasiola crispa: a – pohľad na stielku zhora, b – priečny rez stielkou; kôrovitý lišajník Mastodia
tessellata: c – priečny rez stielkou s rozložením buniek fykobionta, d – priečny rez peritheciom

drobného šalátového porastu. Veľmi hojná je aj na vlhkej pôde v blízkosti hniezd tučniakov
ako typický nitrokoprofilný organizmus. Po vysušení je bohatý riasový porast súčasťou
rozpraskaných pôdnych krúst, ktoré tučniaky svojim pohybom po nich rozdrobujú ešte na
malé úlomky. Tieto sú častými a silnými vetrami rozprášené po okolí. Keď sa touto cestou
hoci len malá časť riasovej stielky dostane do vodného prostredia, tak z nej intenzívnym
rastom vyrastie opäť zelená šalátovitá stielka. Ak sa úlomok riasovej stielky dostane na
skalný substrát a vo vlhkom prostredí sa tam uchytí, pokračuje v raste ako drobný šalátovitý
porast, ktorý následne lichenizuje na čierny kôrovitý lišajník Mastodia tessellata.
Parafínové rezy riasy ilustrujú, že jej stielka je tvorená jednoradovou vrstvou
podlhovastých buniek a tie sú zoskupené tak, že pri pohľade zhora vytvárajú súvislý typický
parenchymatický vzhľad (obr. 3a, b). Parafínové rezy kôrovitým lišajníkom ilustrujú
rozloženie buniek riasy ako fykobionta v homeomérickej stielke a tiež tvar askomycétnej
plodnice – perithécium (obr. 3c, d).

Záver
Zelená lupeňovitá riasa Prasiola crispa spolu s čiernym kôrovitým lišajníkom
Mastodia tessellata rastúce v Antarktíde sú vhodným modelom pre detailne štúdium procesu
lichenizácie, v ktorom hodláme ďalej pokračovať.
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Abstrakt
Cieľom našej práce bolo zistiť dynamiku fauny pakomárikov rodu Culicoides ako vektora ochorenia
modrý jazyk v nami vybranej lokalite východného Slovenska v ochrannom pásme nákazy zasahujúcom
z Maďarska. Sledovanie bolo vykonávané od apríla do novembra 2010. Celkovo sme odchytili 13788 ks
pakomárikov rodu Culicoides. Zaznamenali sme komplexy Culicoides obsoletus (11524 ks), komplex C.
pulicaris (320 ks), komplex C. nubeculosus (13 ks). Do skupiny neurčených druhov pakomárikov rodu
Culicoides bolo zaradených 1931 ks. Počas sledovaného obdobia sme zaznamenali 3 vrcholy výskytu
pakomárikov rodu Culicoides. Na prelome mesiacov máj a jún bolo odchytených 4994 ks. Koncom júla bolo
odchytených 2181 ks pakomárikov rodu Culicoides. Posledný vrchol sme zaznamenali v auguste s celkovým
počtom odchytených pakomárikov rodu Culicoides 3 578 ks. Pri sledovaní vekovej štruktúry pakomárikov rodu
Culicoides na základe sfarbenia bruška sme zistili prevahu pakomárikov rodu Culicoides v kategórii
„nulliparous“ (6235 ks). Druhý najvyšší výskyt bol zaznamenaný v kategórii „parous“ s celkovým počtom 3428
ks pakomárikov rodu Culicoides. Najmenej bolo odchytených pakomárikov rodu Culicoides v kategórii
„bloodfed“ (966 ks).

Kľúčové slová: Culicoides; vektor; výskyt; sezónna dynamika

Úvod a formulácia cieľa
Rod Culicoides je početný. Obsahuje približne 1 400 popísaných druhov [1]. 95 %
druhov je hematofágnych. Živia sa na rôznych druhoch hostiteľov, cicavcoch, vtákoch
a obojživelníkoch. Hematofágne sú len samičky, u ktorých pri prvom prijatí krvi dochádza
k rozvoju vaječníkov a vajíčok. Pri obmedzenom príjme krvi dochádza k dozrievaniu
menšieho počtu vajíčok [2]. Samčekovia sa živia rastlinnými výťažkami a tekutinami
z hnijúceho organického materiálu [2,3,4]. Hematofágne samičky pakomárikov rodu
Culicoides môžu pri cicaní krvi prenášať pôvodcov parazitárnych, bakteriálnych a vírusových
ochorení zvierat. Z pakomárikov rodu Culicoides bolo izolovaných viac ako 50 rôznych
vírusov [5]. Najznámejšie vírusové ochorenia sú choroba modrý jazyk (BT – Blue tongue),
africký mor koní a hemoragická choroba jeleňov. V Európe pakomáriky rodu Culicoides
prenášajú vírusy spôsobujúce Valtickú horúčku a Krymžsko-Konžskú hemoragickú horúčku.
Sú

schopné

aktívneho

prenosu

parazitov

z rodov

Leucocytozoon,

Haemoproteus,

Trypanosoma a Hepatocystis, rôznych filárií z rodov Eufilariella, Eufilaria a onchocerkózy
koní a hovädzieho dobytka (Onchocerca cervicalis, O. reticulata, O. gutturosa)[2].

450

BIOLÓGIA

Na území Slovenskej a Českej republiky bolo doteraz diagnostikovaných viac ako 40
druhov pakomárikov rodu Culicoides zaradených do podrodov Avaritia, Monoculicoides,
Betranmyia, Culicoides a Oeacta. Do týchto podrodov sú zaradené aj druhy patriace do
skupiny pakomárikov rodu Culicoides prenášajúcich vírus choroby modrého jazyka (Avaritia
- Culicoides obsoletus, Culicoides - Culicoides pulicaris, Monoculicoides - Culicoides
nubeculosus [6].
Cieľom našej práce bolo zistiť v rámci štúdia potencionálneho výskytu choroby
modrého jazyka prítomnosť vektora tohto významného orbivírusového ochorenia –
pakomárikov rodu Culicoides v nami vybranej lokalite východného Slovenska, ktorá sa
nachádza v ochrannej zóne ohnísk nákazy v Maďarsku. Taktiež sa zamerať na druhové
a sezónne zastúpenie jednotlivých odchytených zástupcov rodu Culicoides a na ich populačnú
dynamiku.

Materiál a metódy
Hmyz sme odchytávali v období od apríla (5.4.) do novembra (30.11.) 2010
v týždennom intervale na farme s chovom oviec (356 m n. m.). Na farme je v priebehu roka
chovaných cca 850 ks zvierat plemena merino a cigája. V zimnom období a v noci
v pastevnom období sú zvieratá ustajnené v maštali na hlbokej podstielke. Pastevné obdobie
trvalo v závislosti od klimatických podmienok od apríla do novembra.
Na odchyt sa použil lapač hmyzu (model JW1212) s využitím UV svetla (320-420
nm). Tento lapač bol nainštalovaný v deň odchytu medzi 17. až 18. hodinou večer a
odoberaný nasledujúci deň ráno medzi 5. až 6. hodinou. Lapač bol umiestnený v blízkosti
ustajňovacích priestorov zvierat vo výške 1,5-2 m od zeme so zamedzením prístupu zvierat.
Miesto odchytu je rovnaké počas celého obdobia prieskumu. Vzdialenosť od stien budov bolo
2,5 m. Pred samotným zapnutím prístroja sa pripravila zberná nádobka, do ktorej sa nalialo
150 ml pitnej vody a 2-3 kv. detergentu. Odchytený hmyz v riadne označenej nádobke (dátum
a miesto odchytu) bol transportovaný do laboratória najneskôr do 48 hodín od odchytu. Počas
obdobia skladovania vzoriek, až po ich transport do laboratória, vzorky musia byť uskladnené
na chladnom mieste bez prítomnosti priameho slnečného svetla. V laboratóriu sa po otvorení
nádobky obsah prefiltroval cez malý kúsok gázy (štvorec 15x15 cm). Po prefiltrovaní sa hmyz
opatrne pomocou entomologickej pinzety prenesie do nádoby s obsahom 70% alkoholu [7].
Pri analýze vzoriek sa najprv oddelia všetci zástupcovia jednotlivých komplexov alebo
samostatných druhov rodu Culicoides od ostatného odchyteného hmyzu. Pri hodnotení
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jednotlivých zástupcov rodu Culicoides hodnotíme: (1) kvalitatívne prítomnosť alebo
neprítomnosť hlavného vektora (Culicoides imicola); (2) kvantitatívne: celkový počet
pakomárikov rodu Culicoides; počet Culicoides imicola; počet zástupcov komplexov
Culicoides obsoletus, C. pulicaris a C. nubeculosus [7].
Jednotlivé druhy, resp. komplexy z rodu Culicoides sú rozlišované na základe
vzorovania krídel (svetlých a tmavých škvŕn, jemných chĺpkov na krídlach) [8]. Do
komplexov sú zaraďované druhy so skoro identickým vzorovaním krídel [7]. Tieto druhy sme
sledovali vo vzťahu k prenosu významného orbivírusového ochorenia oviec febris catarhalis
ovium.
Zároveň bolo hodnotené pigmentové zafarbenie bruška samičiek [9,10]. Pigmentovým
zafarbením bruška samičiek pakomárikov rodu Culicoides odhadujeme vekovú štruktúru
sledovanej populácie a kompetenciu vektora k možnému prenosu vírusu BTV(vírus modrého
jazyka). Rozlišujeme štyri farebné stupne, označované ako „nulliparous“ – t.j. samičky,
ktorým chýbajú vaječné folikuly (tzv. „hladné samičky“ so svetlým bruškom); „parous“ – t.j.
samičky, ktoré po nacicaní sa krvi hostiteľa formujú folikuly (s jasne červeným bruškom);
„gravid“ – gravidné samičky s formujúcimi sa vajíčkami; „bloodfed“ – samičky s tmavým až
čiernym bruškom (so strávenou krvou hostiteľa).

Výsledky a diskusia
Faunu pakomárikov rodu Culicoides sme sledovali v období od apríla (5.4.) do
novembra (30.11.) 2010. Počas transmisívnej sezóny sme urobili 35 odchytov. Z tohto počtu
bolo 5 negatívnych odchytov (14,3 %), dva na začiatku sezóny, v apríli a v máji a 3 na konci
sezóny, v novembri. Celkovo sme odchytili 13 788 ks pakomárikov rodu Culicoides. Pri ich
diferenciácii na základe vzorovania krídel sme nezistili prítomnosť Culicoides imicola. Určili
sme však zástupcov nasledujúcich komplexov: komplex Culicoides obsoletus (11 524 ks,
83,58 %), komplex Culicoides pulicaris (320 ks, 2,32 %), komplex Culicoides nubeculosus
(13 ks, 0,1 %). Do skupiny iných, t.j. neurčených druhov pakomárikov rodu Culicoides bolo
zaradených 1931 ks (14 %)(Obr. 1). K podobným výsledkom došli v Rakúsku v roku 2007,
kedy odchytili počas transmisívnej periódy 2 533 009 ks pakomárikov rodu Culicoides. 87,3
% odchytených pakomárikov rodu Culicoides zaradili do komplexu Culicoides obsoletus, 6,7
% do komplexu C. pulicaris a 0,1 % do komplexu C. nubeculosus. Iné neurčené druhy
pakomárikov rodu Culicoides tvorili 5,9 % z celkového počtu odchytených pakomárikov rodu
Culicoides [11]. Malé odchýlky od našich výsledkov sú zrejmé pri komplexe C. obsoltetus,
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kde odchytili približne o 4 % viac pakomárikov a pri komplexe C. pulicaris, kde odchytili
približne 3 x viac pakomárikov rodu Culicoides.

Obr.1 Percentuálne zastúpenie jednotlivých komplexov Culicoides

Počas sledovaného obdobia sme zistili 3 vrcholy výskytu s vyšším počtom
odchyteného hmyzu. Prvý vrchol sme zaznamenali na prelome mesiacov máj a jún, kedy bolo
odchytených celkovo 4994 ks, t.j. 36,22 % z celkového počtu odchytených pakomárikov rodu
Culicoides. V druhom vrchole koncom júla bolo odchytených 2181 ks pakomárikov rodu
Culicoides (15,82 %). Tretie obdobie s najvyšším odchytom sme zaznamenali v mesiaci
august s celkovým počtom odchytených pakomárikov rodu Culicoides 3578 ks (25,95
%)(Obr. 2). Táto dynamika výskytu pakomárikov rodu Culicoides súvisí s vhodnými
klimatickými podmienkami v nami sledovanej oblasti. Vhodné podmienky pre aktivitu
pakomárikov rodu Culicoides sú v oblasti Košíc v čase od mája do októbra. Pri
predpokladanom globálnom otepľovaní je možné očakávať predlžovanie transmisívnej sezóny
pakomárikov rodu Culicoides. Pri monitoringu aktivity pakomárikov rodu Culicoides sa na
základe dosiahnutých výsledkov na sledovanej farme sa odporúčajú využívať pre posúdenie
ich aktivity aj meteorologické údaje. Prežívanie, aktivita a rozptýlenie pakomárikov rodu
Culicoides sú závislé na zmenách klimatických podmienok, ako sú teplota a relatívna vlhkosť
vzduchu, prúdenie vetra a jeho smer. V Nemecku v roku 2007 pri sledovaní sezónnej
dynamiky pakomárikov rodu Culicoides došli k podobným výsledkom. Vrcholy počtov
odchytených pakomárikov rodu Culicoides zaznamenali počas mesiacov jún, august a október
[12].
Pigmentovým zafarbením bruška samičiek pakomárikov rodu Culicoides odhadujeme
vekovú štruktúru sledovanej populácie a kompetenciu vektora k možnému prenosu vírusu
BTV. Na obr. 3 je znázornená veková štruktúra odchytených pakomárikov rodu Culicoides
v rámci všetkých komplexov rodu Culicoides.
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Obr. 2 Sezónna dynamika odchytených pakomárikov Culicoides

Obr. 3 Veková štruktúra Culicoides spp.

Najviac bolo odchytených pakomárikov rodu Culicoides v kategórii „nulliparous“
(6 235 ks, 52,58 %), tzv. hladných samičiek s prázdnymi bruškami. Táto kategória
pakomárikov rodu Culicoides sa stáva po nacicaní na infikovanom hostiteľovi prenášačom
vírusu pre neinfikovaných vnímavých hostiteľov. Nacicané pakomáriky rodu Culicoides
s červenými bruškami s obsahom čerstvej krvi zatriedené do kategórie „parous“, ako aj
pakomáriky rodu Culicoides s tmavými až čiernymi bruškami s obsahom natrávenej krvi
zatriedené do kategórie „bloodfed“ a pakomáriky rodu Culicoides s označením „gravid“
s vytvorenými vajíčkami v brušku sa stávajú pri opakovanom cicaní krvi potencionálnymi
vektormi vírusu pre neinfikovaných hostiteľov. Druhý najvyšší výskyt v rámci odchytených
pakomárikov rodu Culicoides bol zaznamenaný v kategórii „parous“ s celkovým počtom
3 428 ks (28,91 %). Samičiek s označením „gravid“ bolo 10,36 % (1 228ks). Najmenej bolo
odchytených samičiek pakomárikov rodu Culicoides v kategórii „bloodfed“, kde bolo
odchytených celkovo 966 ks pakomárikov rodu Culicoides (8,15%). V Belgicku pri sledovaní
sfarbenia brušiek pakomárikov rodu Culicoides zistili prevahu kategórie „nulliparous“ (50,6
%). Do kategórie „parous“ zaradili 27,6 % a do kategórie „bloodfed“ 18,6 % zo všetkých
odchytených pakomárikov rodu Culicoides. Samičky s vytvorenými vajíčkami „gravid“ tvorili
v ich sledovaní 3,2 % z celkového počtu odchytených pakomárikov rodu Culicoides [13].
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Oproti našim výsledkom, zistili menej pakomárikov rodu Culicoides kategórie „gravid“
a viacej pakomárikov rodu Culicoides v kategórii „bloodfed“.

Záver
Pri našej práci sme nezistili prítomnosť hlavného vektora Culicoides imicola v nami
vybranej lokalite východného Slovenska. Zistili sme však prítomnosť iných potencionálnych
vektorov ochorenia, tzv. studenomilné druhy s prevahou zástupcov komplexu Culicoides
obsoletus.

Poďakovanie
Práca bola realizovaná v rámci projektov AV4/2041/08 a VEGA 1/0940/11

Zoznam použitej literatúry
[1]

Zendulková D., Duben J., Semerád Z., et al. (2008) Katarální horečka ovcí Bluetongue. Ministerstvo zemědelství, Praha, Česká republika, p. 5

[2]

Kočišová A., Bíreš J. (2009) Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace, XVIII.(3), p. 84

[3]

Rawlings, P. (1996) Graellsia, 52, p. 57

[4]

Křístek J., Urban J. (2004) Lesnická entomologie, Academia, Česká republika, p. 98.

[5]

Bluetongue in Europe [Citované: 22. február 2011]
<www.fao.org/docs/eims/upload/2130 4/ew_europe_sept06.pdf>

[6] Přenášeč nákazy, hmyzí vektor - tiplík (rod Culicoides) [Citované: 22. február 2011]
<www.svscr.cz/index.phd?art=1770>
[7]

Goffredo M., Meiswinkel R. (2004) 3rd International Symposium on Bluetongue,
Proceedings Book Series, Vet. Ital. 40 (3), Taomina, Italy, p. 260

[8]
[9]

rszágh I. (1980): In: Chvála, M. Fauna ČSSR 22. Academia, Praha, Česká republika,
p. 20
Braverman Y., Mumcuoglu K. (2009) Vet. Parasitol. 160, p. 356

[10] Bartsch S., Bauer B., Wiemann A., et al. (2009) Parasitol. Res. 105, p. 373
[11] Sehnal P., Schweiger S., Schindler M., et al. (2008) Wien. Klin. Wochenschr. 120 (4),
p. 34
[12] Clausen P. H., Stephan A., Bartsch S., et al. (2009) Parasitol. Res. 105, p. 381
[13] Fassotte C., Delécolle J.C., Cors R., et al. (2008) Prev. Vet. Med. 87, p. 74

455

BIOLÓGIA

Diferenciálna diagnostika herpetických vírusov: detekcia EBV a HCMV v
klinickom materiáli
Barbora Lapuníková1, Ján Košovský2, Peter Pančík2, Zuzana Halásová2 , Ingeborg
Režuchová2, Marcela Kúdelová2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Mikrobiológie a
virológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, SR; barbora.lapunikova@gmail.com
2
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, SR

Abstrakt
Všetky ľudské herpesvírusy navodzujú vznik perzistentných alebo latentných nákaz, ktoré sa môžu
aktivovať pri imunologickej nedostatočnosti alebo po rozličných stimulačných podnetoch. Riziko prenosu
HCMV od chronicky infikovaných nosičov spočíva v poškodení plodu infikovanej matky alebo novorodenca,
najmä pri infekcii bez evidentných príznakov (virémii). Infekcia s EBV predstavuje riziko nádorových ochorení,
najmä rozvoja lymfoproliferatívneho syndrómu spojeného s poškodením kostnej drene, hepatitídou
a myokarditídou vo všetkých vekových skupinách. Metóda diferenciálnej diagnostiky HCMV a EBV, ktorú sme
vypracovali, predstavuje prostriedok na súčasnú citlivú detekciu dvoch vírusov v jedinej skúmavke, v jedinom
klinickom materiáli. Diferenciálna diagnostika umožňuje súčasne identifikovať riziko prenosu HCMV od
chronicky infikovaných nosičov a súčasne aj infekciu s EBV predstavujúcu riziko nádorových ochorení. Nová
metóda prináša nielen skvalitnenie diagnostiky herpetických vírusov spôsobujúcich ochorenia so závažným
dopadom na rizikové skupiny, ale aj zníženie nákladov na diagnostiku.

Kľúčové slová: herpetické vírusy, HCMV, EBV, diferenciálna diagnostika, duplex PCR
Úvod a formulácia cieľa
Vírusy z čeľade Herpesviridae sú v živočíšnej ríši veľmi rozšírené. Dnes poznáme viac
ako 100 druhov herpesvírusov stavovcov, vrátane vtákov, rýb a plazov. U človeka bolo
doteraz opísaných 8 herpetických vírusov. Niektoré z nich (HHV6, HHV7 a HHV8) boli
identifikované iba počas posledných 20 rokov. Klasické herpesvírusy – Herpes simplex virus
typu 1 a 2 (HSV 1 a 2), Vírus varicely zoster a Ľudský cytomegalovíru (HCMV) boli známe
od samotného počiatku virológie ako vedného odboru. Všetky ľudské herpesvírusy navodzujú
vznik perzistentných alebo latentných nákaz, ktoré môžu byť aktivované pri imunologickej
nedostatočnosti alebo po rozličných stimulačných podnetoch [1-3]. V súčasnosti je o
herpesvírusy zvýšený záujem, a to z viacerých dôvodov. Potvrdil sa vzťah HCMV k
vrodeným vadám, ako i vzťah vírusu Epsteina-Barrovej (EBV) k niektorým nádorovým
ochoreniam lymfatického tkaniva (napr. Burkittovho lymfómu) a epitelu nosohltanu
(nazofaryngeálny karcinóm). Zdravotnícky problém predstavuje aj alarmujúce zvýšenie počtu
infekcií spôsobených vírusom HSV2.
Premorenosť ľudskej populácie infekciou ľudským cytomegalovírusom dosahuje už
v pubertálnom veku až 80%. K infekcii dochádza priamym kontaktom, slinami, sexuálnym
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kontaktom, ale aj materským mliekom. Prvoinfekcia má netypické príznaky, neskôr vzniká
ochorenie podobné infekčnej mononukleóze, ktoré nereaguje na antibiotickú liečbu. Vírus
ostáva u infikovaného človeka v latentnom bezpríznakovom stave [4]. Klinicky
významnou rizikovou skupinou sú mladé ženy, nakoľko pri slabej (nezistenej) virémii matky
dochádza ku kongenitálnej infekcii plodu. Vírusová infekcia spôsobuje malformácie plodu, po
pôrode spôsobuje u novorodencov spomalenie vývinu, poškodenie mozgu, oka, sluchu.
Ďalšou rizikovou skupinou sú častí príjemcovia transfúzií, u ktorých vyvoláva syndróm
podobný infekčnej mononukleóze. V súčasnosti sa v indikovaných prípadoch stanovujú
protilátky proti vírusu, ktoré však nedávajú reálny obraz prítomnosti vírusu v telesných
tekutinách. Stanovovanie HCMV v slinách alebo v moči je možné molekulárnymi metódami
(PCR).
Infekcie ľudí vírusom Epsteina Barrovej dosahujú až 90% populácie. Ochorenie
prekonávajú mladí ľudia hlavne vo veku 15-24 rokov, v skupinách s nízkym hygienickým
štandardom sú deti infikované do 18 mesiacov života. K infekcii dochádza priamym
kontaktom s chronickými nosičmi (prenáša sa hlavne slinami), a podobne ako infekcia
s HCMV, prvoinfekcia má netypické príznaky (ľahké horúčkové ochorenie). Neskôr
dochádza k skrytej latentnej chronickej infekcii lymfocytov, pričom sú časté reaktivácie
vírusu, spojené s faringitídou a tonzolitídami, ktoré nereagujú na liečbu antibiotikami. Veľmi
častý je aj vývoj syndrómu chronickej únavy [5]. V Európe je najčastejšou komplikáciou
chronickej infekcie s EBV rozvoj lymfoproliferatívneho syndrómu spojený s poškodením
kostnej drene, hepatitídou a myokarditídou. U ľudí s AIDS koinfekcia s EBV spôsobuje
onkogénne ochorenie - lymfóm non-Hodgkinovho typu. Ukazovateľom reaktivácie chronickej
infekcie s EBV sú špecifické protilátky, ktorých stanovovanie má limity. Diagnostika vírusu
EB v spúte molekulárnymi metódami (PCR) je v súčasnosti najcitlivejšou a najspoľahlivejšou
metódou detekcie.
Keďže pre oba vírusy, ako HCMV tak aj EBV, je typický prenos spútom a ochorenia
vyvolané reaktiváciou vírusov majú podobné netypické prekrývajúce sa symptómy, je včasná
diferenciácia medzi HCMV a EBV citlivými molekulárnymi metódami v jedinom klinickom
materiáli významná najmä pre rizikové skupiny [6].

Materiál a metódy
Bunky, vírusy, klinický materiál
Ako pozitívne kontroly sme používali: 1- DNA izolovanú z bunkovej B lymfocytárnej
línie derivovanej z Burkkitovho lymfómu (RAJI - ATCC – CCL-86) obsahujúce 40-50
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kópií/bunku genómu EBV 2- DNA HCMV kmeňa AD-169 (ATCC - VR-538) 3- plazmidy s
naklonovanou špecifickou sekvenciou HCMV alebo EBV (viď príspevok tejto ŠVK Halásová
a spol.). 4- Klinický materiál - spútum pacienta (1-1,5 ml) bolo odobraté 3 krát so 7 dňovým
odstupom a uchovávané v ľade maximálne 5 hodín po odbere.
Kultivácia a pasážovanie buniek Raji (viď príspevok Halásová a spol.)
Izolácia DNA z buniek Raji a klinického materiálu
Po pasážovaní sme bunky Raji rozdelili po 3x106 buniek do Ependorfových
skúmaviek. Bunky sme centrifugovali (800xg, 5min, 4°C), premyli vo fyziologickom roztoku
a opäť centrifugovali za rovnakých podmienok. Sedimenty buniek alebo klinický materiál
sme zmrazili pri -20°C. Po rozmrazení sme ich rozsuspendovali v 300 µl sterilnej vody a
inkubovali s pankreatickou RNázou A (100 µg/ml, Sigma) 1 hod pri 37°C. Napokon sme
pridali 1/10 objemu 10x lytického roztoku a proteinázu K (Sigma) do koncentrácie 100 µg/ml.
Zmes bola inkubovaná pri 37°C 16 hod alebo pri 56°C 1-2 hodiny. Bunkovú DNA sme
extrahovali fenolom, dvakrát chloroformom a precipitovali 3-násobným objemom etanolu v
prítomnosti NaCl (0,1 M). Precipitovanú DNA sme po vysušení rozpustili v tlmivom roztoku
TE. Množstvo DNA sme stanovili spektrofotometrickým meraním absorbancie pri 260nm.
Duplexná nested PCR
Polymerázovú reťazovú reakciu sme používali na amplifikáciu cieľových úsekov
DNA (EBV a HCMV) pomocou dvoch párov špecifických primerov na templáte
purifikovanej vírusovej alebo bunkovej DNA alebo rekombinantých plazmidov (pozitívnych
kontrol) a DNA izolovanej z klinického materiálu. Prvá aj nested PCR reakcia prebiehala
v reakčnej zmesi s objemom 15-25 µl, v 35 alebo 40 cykloch (thermal cycler Eppendorf).
Podmienky PCR reakcií boli podobné: denaturácia pri 95°C 1-2 min, annealing pri 56-60°C
30-60 sek a polymerizácia pri 72°C 30 sek. Reakčná zmes obsahovala 0,5-2 U GoTaq
polymerázy (Promega), 1x reakčný roztok pre PCR s 1,5 mM MgCl2 (Invitrogen), 0,2 mmol
každého zo štyroch dNTP (Invitrogen) a 200 µM každého zo štvorice primerov a templát.
Templátom v nested PCR bol 1-2 µl z 1. PCR. Veľkosť získaných produktov sme
identifikovali elektroforézou nanesením 10 µl alikvotu PCR zmesi na 1,5% agarózový gél,
farbený Goldview. Elektroforéza prebiehala v horizontálnej elektroforetickej aparatúre
(Merck), v roztoku 1xTAE (0,04 mol/l Tris-acetát, 0,001 mol/l EDTA), pri 60-120mA.
Výsledky a diskusia
Klinický materiál (KM) získaný od pacienta s poruchou imunitného systému sme
najprv testovali na prítomnosť ľudského cytomegalovírusu a EBV pomocou dvoch
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nezávislých nested PCR. K dispozícii sme mali spútum odobraté v troch časových intervaloch
s odstupom 7 dní (odber I., II., a III.). Odbery v troch rôznych časových intervaloch sme
testovali z dôvodu možného kolísania titra vylučovaného vírusu spútom pacienta. Citlivosť
detekcie oboch vírusov v nested PCR sme stanovili pomocou externého štandardu –
plazmidov nesúcich špecifické sekvencie HCMV a EBV (viď príspevok v zborníku z tejto
konferencie Halásová a spol.). Prítomnosť HCMV a EBV v spútach sme detegovali v 100 a
300ng DNA izolovanej z klinických materiálov. KM z I. odberu bol pozitívny na HCMV aj
(Obr. 1, dráha 2) aj EBV (Obr. 1 dráhy 8,9). Negativitu klinického materiálu na HCMV v
diagnostike 300 ng DNA zo spúta je možné vysvetliť pravdepodobnou inhibíciou PCR
vysokou koncentráciu chromozomálnej DNA (Obr. 1 dráha 3).

1 - HCMV pozitívna kontrola
2 - HCMV 100ng z KM
3 - HCMV 300ng z KM
4 - H2O z 1.PCR
5 - H2O nested
6 - HyperLadder I (Bioline)
7 - EBV pozitívna kontrola
8 - EBV 100ng z KM
9 - EBV 300ng z KM
10- H2O z 1. PCR
11- H2O nested
Obr. 1 Dôkaz prítomnosti HCMV a EBV v klinickom materiáli, I. odber

KM z odberu II. bol pozitívny na HCMV (Obr. 2 A dráhy 5,6) aj EBV (Obr. 3 dráhy
3,4.) v oboch vzorkách s rôznym obsahom testovanej DNA zo spúta. Materiál z odberu III.
bol opäť pozitívny na prítomnosť HCMV (Obr. 4A dráha 3,4) a EBV (Obr. 4B dráha 4).
Negativita detekcie HCMV v 100ng DNA zo spúta (Obr. 4B dráha 3) v tomto odbere
potvrdila predpoklad kolísania titra vrusu vylučovaného spútom, keď klesol pod hranicu
citlivosti nested PCR.
Všetky tri odbery sme nakoniec testovali na prítomnosť HCMV a EBV pomocou
diferenciálnej (duplexnej) nested PCR, keď sme detegovali oba vírusy súčasne v jednej
skúmavke. V nested PCR sme testovali 300 ng DNA zo spút v 25 µl reakčnej zmesi.
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1- H2O z 1. PCR
2- H2O nested
3- HyperLadder I (Bioline)
4- RAJI DNA 160ng
5- EBV 76ng z KM
6- EBV 230ng z KM
7- EBV pozitívna kontrola
Obr. 2 Dôkaz prítomnosti EBV v klinickom materiáli, II. odber

1- HyperLadder I (Bioline)
2- HCMV pozitívna kontrola
3- HCMV 100ng z KM
4- HCMV 300ng z KM
5- H2O z 1. PCR
6- H2O nested

Obr. 3 Dôkaz prítomnosti HCMV v klinickom materiáli, II. odber

A:
1- HyperLadder I (Bioline)
2- HCMV pozitívna kontrola
3- HCMV 100ng z KM
4- HCMV 300ng z KM
5- H2O z 1. PCR
6- H2O nested
B:
1- HyperLadder I (Bioline)
2- EBV pozitívna kontrola
3- EBV 100ng z KM
4- EBV 300ng z KM
5- H2O z 1.PCR
6- H2O nested

Obr. 4 Dôkaz prítomnosti HCMV A- EBV B- a v klinickom materiáli, III. odber

Výsledok diferenciálnej diagnostiky potvrdili prítomnosť HCMV a EBV vo všetkých troch
odberoch (Obr. 5 dráhy 5-7).
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Záver
Metóda diferenciálnej diagnostiky HCMV a EBV, ktorú sme vypracovali, predstavuje
prostriedok na súčasnú citlivú detekciu dvoch vírusov v jedinej skúmavke v jedinom
klinickom

materiáli.

Diferenciálna

diagnostika

HCMV

a EBV

umožňuje

súčasne

identifikovať riziko prenosu HCMV od chronicky infikovaných nosičov a súčasne aj infekciu
s EBV predstavujúcu riziko nádorových ochorení. Nová metóda prináša nielen skvalitnenie
diagnostiky herpetických vírusov spôsobujúcich ochorenia so závažným dopadom na rizikové
skupiny, ale aj zníženie nákladov na diagnostiku.
1- HyperLadder I (Bioline)
2- EBV pozitívna kontrola
3- HCMV pozitívna kontrola
4- EBV + HCMV pozitívna kontrola
5- EBV + HCMV v I. odbere
6- EBV + HCMV v II. odbere
7- EBV + HCMV v III. odbere
8- H2O z 1. PCR
9- H2O nested
Obr. 5 Diferenciálna diagnostika EBV a HCMV v klinickom materiáli, I., II., III. odber
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Abstrakt
Lynchov syndróm (HNPCC) je najčastejšie sa vyskytujúce dedičné nádorové ochorenie kolorekta
(hrubého čreva a konečníku). Pravdepodobnou príčinou jeho vzniku je zárodočná mutácia v jednom z génov
podieľajúcich sa na oprave chybne spárovaných báz (najčastejšie MLH1, MSH2, PMS2, MSH6), ktorá časom
vedie k vzniku mikrosatelitnej instability. Na základe klinických kritérií pre Lynchov syndróm (Bethesda
a Amsterdamské kritériá) sme vyselektovali skupinu 205 pacientov s nádorom kolorekta. Týchto pacientov sme
vyšetrili na prítomnosť mikrosatelitnej instability pomocou fragmentčnej analýzy. Celkovo sa nám podarilo
zachytiť 40/205 (19,5%) pacientov, ktorých tumorová DNA vykazovala mikrosatelitnú instabilitu (MSI-H).
Následne sme týchto pacientov vyšetrili prostredníctvom SNaPshot analýzy na prítomnosť bodovej mutácie
V600E génu BRAF. Mutáciu sme detegovali v 3/40 (7,5%) MSI-H prípadov. U BRAF V600E pozitívnych
pacientov a u dvoch pacientov bez detegovanej mutácie génu MLH1 sme ďalej zistili prítomnosť metylácie
promótora génu MLH1 pomocou MS-MLPA (metylačne špecifickej MLPA) analýzy.

Kľúčové slová: Lynchov syndróm; mikrosatelitná instabilita; mutácia BRAF V600; gén MLH1

Úvod a formulácia cieľa
Lynchov syndróm je nádorové ochorenie s autozomálne dominantnou dedičnosťou,
ktoré najčastejšie manifestuje v podobe vzniku kolorektálneho karcinómu. Predstavuje 3-5 %
zo všetkých nádorov kolorekta [1]. Predispozíciou k vzniku ochorenia je mutácia v jednom
z génov podieľajúcich sa na oprave chybne spárovaných bázových párov, najčastejšie v géne
MLH1 (mutL homológ 1), MSH2 (mutS homológ 2), PMS2 (,,postmeiotic segregation
increased 2”) alebo MSH6 (mutS homológ 6). Mutáciou štandardnej alely (,,wild type“)
u týchto pacientov nedochádza k oprave chybne spárovaných báz, čo má za následok
hromadenie mutácii v priebehu replikácie DNA. Táto skutočnosť časom vedie k instabilite
mikrosatelitných oblastí, ktorá spôsobí inaktiváciu tumorsupresorových génov a aktiváciu
onkogénov. Konečným dôsledkom týchto zmien býva nekontrolovateľná proliferácia, porucha
diferenciácie buniek a vznik nádoru. Ochorenie má vysokú penetranciu a skorý vek nástupu
(~45 rokov). Vyznačuje sa o 50-80% vyšším rizikom vzniku kolorektálneho karcinómu oproti
zdravej populácii. Ďalšou charakteristikou ochorenia sú extrakolonické malignity endometria,
žalúdka, tenkého čreva, obličkovej panvičky, močovodu a vaječníkov [2].
Na identifikáciu pacientov boli zostavené viaceré klinické kritériá. Najpoužívanejšie
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sú striktné Amsterdamské kritériá (2002) a Bethesda kritériá (2004), ktoré berú do úvahy aj
výskyt extrakolonických nádorov.
Charakteristickým znakom Lynchovho syndrómu je mikrosatelitná instabilita, ktorú
zachytávame v 10-20% aj u sporadických (nie dedičných) karcinómov kolorekta, čím je jej
špecificita do istej miery limitovaná [3]. Táto instabilita je zapríčinená stratou alebo získaním
opakujúcich sa DNA sekvencií v mikrosatelitných oblastiach oproti normálnej genomickej
DNA toho istého pacienta. Identifikujeme ju pomocou molekulovo-genetickej metódy
(fragmentačná analýza).
Pre skríning pacientov s Lynchovým syndrómom využívame aj imunohistochemické
vyšetrenie expresie proteínov (MLH1, MSH2, PMS2 a MSH6). Strata expresie jedného alebo
viacerých DNA opravných proteínov býva identifikovaná u väčšiny tumorov vykazujúcich
mikrosatelitnú instabilitu..
Spoľahlivým markerom indikujúcim sporadický pôvod kolorektálneho karcinómu je
mutácia V600E (T1799A) proto-onkogénu BRAF (serín/treonín-proteín kináza B-Raf) . Táto
mutácia je silne asociovaná s mikrosatelitnou instabilitou a extenzívnou sporadickou
metyláciou promótora génu MLH1. Poznáme aj zárodočnú (konštitutívnu) metyláciu
promótora génu MLH1, ktorá je považovaná za ďalšiu príčinu vzniku Lynchovho syndrómu
[4].
Cieľom práce bolo využitie najnovších molekulárnych metód používaných
pre spoľahlivú diagnostiku Lynchovho syndrómu.

Materiál a metódy
Na molekulárno-genetické vyšetrenie bola použitá DNA izolovaná z periférnej krvi
a čerstvého alebo do parafínu zaliateho tumoru. Celkovo sme na Oddelení lekárskej genetiky
Národného onkologického ústavu v Bratislave vyšetrili 205 pacientov s nepotvrdenou
diagnózou, spĺňajúcich klinické kritériá pre Lynchov syndróm. Súbor pacientov pozostával
z 92 (44,8%) žien a 113 (55,2%) mužov vo veku od 15 do 74 rokov. 22 (10,7%) pacientov,
ktorých vzorky DNA sú súčasťou nášho súboru už exitovalo.
Na izoláciu DNA z nádorového tkaniva, fixovaného v parafíne, sme použili kit
Ambion® Recover All™ Total Nucleic Acid Isolation Kit for Formalin Fixed Parafin
Enbeded Tissues, (Applied Biosystems). Postupovali sme podľa návodu odporúčaného
výrobcom. Izoláciu DNA z periférnej krvi sme previedli pomocou kitu NucleoSpin® Blood
(Macherey-Nagel) podľa protokolu navrhnutého výrobcom.
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Na identifikáciu mikrosatelitnej instability vo vzorkách DNA izolovaných z tumoru
pacienta sme použili kit - MSI Analysis System, Version 1.2, (Promega). Kit obsahuje päť
mononukleotidových repetitívnych markerov (NR-21, BAT-26, BAT-25, NR-24 a MONO-27)
a dve polymorfné pentanukleotidové opakovania (Pente C a Penta D), ktoré boli do tejto
multiplexnej metódy zahrnuté z dôvodu detekcie potenciálnej zámeny vzoriek a kontaminácie.
Ako negatívnu kontrolu sme použili DNA z periférnej krvi alebo zdravého tkaniva
vyšetrovaných pacientov.

MSI analýza je multiplexná fluorescenčná metóda, založená

na fragmentačnej analýze PCR produktov pomocou kapilárnej elektroforézy. Princíp spočíva
v porovnaní alelových profilov mikrosatelitných markerov získaných amplifikáciou DNA
izolovanej zo zdravého a tumorového tkaniva. Alely, ktoré sú prítomné v tumore a nie sú
v zdravom tkanive indikujú MSI (mikrosatelitnú instabilitu).
Vyšetrenie mutácie V600E génu BRAF sme realizovali z DNA izolovanej z tkaniva
zaliateho do parafínového bloku. Pre amplifikáciu špecifickej sekvencie sme si oproti
klasickej PCR zvolili citlivejšiu dvojkrokovú (,,nested“) PCR. Na detekciu príslušnej mutácie
sme následne použili metódu SNaPshot® (ABI PRISM® SNaPshot® Multiplex Kit, Applied
Biosystems). Táto metóda využíva špeciálne primery, ktoré nasadajú tesne pred miestom
mutácie.

Po

predĺžení

primeru

dôjde

k zabudovaniu

fluorescenčne

značeného

dideoxynukleotidu (ddNTP). Na základe zabudovaného dideoxynukleotidu vieme určiť, či sa
jedná o mutovanú alebo štandardnú alelu [5].
Detekciu metylácie promótora génu MLH1 sme uskutočnili pomocou metylačne
špecifickej- MLPA analýzy komerčne dostupným kitom - SALSA® MS-MLPA® KIT
ME011-B1 Mismatch Repair genes, (MCR-Holland). MS-MLPA vychádza z klasickej MLPA
reakcie (hybridizácia a ligácia špeciálne navrhnutých prób, ktoré zabezpečia amplifikáciu
PCR produktov rôznej veľkosti). Rozdiel spočíva v tom, že próby obsahujú špecifickú
sekvenciu rozpoznávanú metylačne-senzitívnym reštrikčným enzýmom. V prípade metylácie
promótora nedôjde k rozpoznaniu štiepneho miesta, takže po ligácii prób a PCR reakcii
vznikne produkt [6].
Separácia produktov získaných popísanými metodikami, prebiehala v genetickom
analyzátore (ABI PRISM 3130, Applied Biosystems, USA) prostredníctvom kapilárnej
elektroforézy v tekutom polyméri. Na analýzu získaných výstupov sme použili software Gene
Mapper® Software Version 3.7 (Applied Biosystems).
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Výsledky a diskusia
Pomocou MSI analýzy sme vyšetrili 205 pacientov. Pozitívny výsledok (instabilitu)
dvoch a viac markerov (MSI-H) sme detegovali v 40/205 (19,5%) prípadoch. 159/205
(77,6%) pacientov vykazovalo stabilitu mikrosatelitných markerov (MSS). V 5/205 (2,4%)
prípadoch sa nám MSI status nepodarilo určiť v dôsledku nadmernej fragmentácie vzorky
DNA, izolovanej z tkaniva fixovaného v parafíne. Okrem MSI-H pacientov sme
diagnostikovali aj 1/205 (0,5%) pacienta s MSI-L statusom (instabilita len jedného z piatich
vyšetrených markerov), ktorého fenotypovým prejavom bolo nádorové ochorenie mozgu,
diagnostikované v 12. roku života pacienta. Pacient bol zaradení do súboru na základe
chýbajúcej expresie proteínu MSH6. Podľa klinických kritérií však toto ochorenie zaraďujeme
do skupiny syndrómov konštitučného deficitu systému opravy chybne spárovaných báz
(CMMR-D). Predchádzajúce zistenie prítomnosti zárodočnej bialelickej mutácie v géne
MSH6 u tohto pacienta, je v zhode s detegovaným MSI-L statusom [7]. Proteín MSH3 môže
do istej miery zabezpečiť správne fungovanie MMR systému (,,mismatch repair“ systémoprava chybne spárovaných báz), ak nedochádza k expresii proteínu MSH6. Hoci tento
proteín zabezpečí, aby nedochádzalo k instabilite mikrosatelitov, nástup ochorenia v takom
mladom veku pacienta je dôkazom toho, že nedokáže úplne kompenzovať funkciu MSH6.
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Obr. 1 Percentuálne zastúpenie pacientov vyšetrených metódou MSI analýzy a počet pacientov s detegovanou
mutáciou V600E génu BRAF a s metyláciou promótora génu MLH1(somatická metylácia- 3 a zárodočná
metylácia- 2).

Všetkých MSI-H pacientov sme podrobili SNaPshot analýze, ktorou sme zisťovali
prítomnosť mutácie V600E génu BRAF. Zaradenie detekcie mutácie V600E génu BRAF
značne redukuje náklady na diagnostiku, pretože spoľahlivo odlíši sporadické prípady
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od pacientov s Lynchovým syndrómom [8].
Troch pacientov s pozitívnym výsledkom pre mutáciu V600E génu BRAF sme
vyšetrili na prítomnosť sporadickej metylácie promótora génu MLH1, ktorá nebola
identifikovaná v zdravom tkanive. Piatich pacientov MSI-H s chýbajúcou expresiou proteínu
MLH1, u ktorých sa konvenčnými metódami (sekvenovanie, MLPA analýza) nedetegovala
mutácia, sme taktiež podrobili MS-MLPA analýze promótora génu MLH1. Zachytili sme
dvoch pacientov s metylovaným promótorom. Na základe analýzy zdravého tkaniva sme
zistili, že sa jedná o zárodočnú metyláciu. Zárodočná (konštitučná) metylácia génu MLH1
spôsobuje rovnaký fenotyp, ako mutácia. Takýto genetický efekt je odlišný od somatického
epigenetického “silencing“ génu MLH1 (hypermetylácie) u sporadických prípadov
kolorektálnych karcinómov [9].
Stratégiu vyšetrenia pacientov sme zostavili na základe najnovších postupov
používaných pre selekciu týchto pacientov. Metódami molekulárnej diagnostiky sme
efektívne odlíšili pacientov s Lynchovým syndrómom od sporadických kolorektálnych
nádorov.

Záver
Vyšetrením

molekulárnych

markerov

špecifických

pre

Lynchov

syndróm

a pre sporadické karcinómy sa nám podarilo identifikovať skupinu pacientov, ktorých tumory
vykazujú MSI-H a na základe prítomnosti (sporadický kolorektálny karcinóm) alebo
neprítomnosti (dedičný kolorektálny karcinóm) mutácie V600E génu BRAF môžeme
predpovedať

pôvod

ochorenia.

Zároveň

sme

vyselektovali

vhodných

kandidátov

pre diagnostiku zárodočnej mutácie v jednom z génov opravy chybne spárovaných bázových
báz.
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Abstrakt
V práci boli hodnotené vybrané metabolické ukazovatele v sére 39 dojníc na farme Nová Bodva
a 40 dojníc na farme Trhovište. Stanovovala sa sérová koncentrácia beta-hydroxybutyrátu (BHB),
neesterifikovaných mastných kyselín (NEFA), triglyceridov (TG), celkového cholesterolu (TCH),
celkových lipidov (TL), celkového bilirubínu (CBi) a sérová aktivita laktát dehydrogenázy (LDH). Boli
zistené rozdiely v priemernej sérovej koncentrácii NEFA, ktorá bola u dojníc na farme N. Bodva zvýšená
nad referenčné rozpätie a na oboch farmách zníženie priemernej sérovej koncentrácie TG a zvýšenie
hladín CBi a aktivity LDH v porovnaní s referenčným rozpätím, čo poukazuje na negatívnu energetickú
bilanciu a zvýšenú hepatálnu záťaž u dojníc krátko po otelení.

Kľúčové slová: metabolizmus; dojnice; popôrodné obdobie

Úvod a formulácia cieľa
Hovädzí dobytok sprevádza človeka už niekoľko tisíc rokov ako úžitkové zviera.
Vďaka širokej škále spôsobov využitia sa tento druh zvierat stal neoddeliteľnou
súčasťou ľudskej histórie. V rámci chovu dobytka dochádzalo postupne v priebehu
šľachtenia logicky k zvyšovaniu produkcie, avšak v poslednom období bol tento nárast
enormný, ba čo viac, šľachtenie na produkčné znaky výrazne predbehlo šľachtenie na
znaky zdravotné. Za posledných 100 rokov stúpla dojivosť niekoľkonásobne, na druhej
strane však bol negatívne ovplyvnený zdravotný stav dojníc, zvýšila sa morbidita,
mortalita, produkčný vek sa skrátil na neúnosnú úroveň [1]. Tento aspekt je zvlášť
aktuálny v peripartálnom období, kedy často dochádza k narušeniu vnútorného
prostredia a zvyšovaniu vnímavosti na metabolické a infekčné ochorenia.
Peripartálne (prechodné) obdobie je časť reprodukčného cyklu dojníc približne tri
týždne pred a tri týždne po otelení [2]. Keďže prísun energie krmivom po otelení je
nedostačujúci na pokrytie energetických potrieb organizmu v dôsledku produkcie
mlieka, dojnice vstupujú do stavu tzv. negatívnej energetickej bilancie [4].
Ku kompenzácii tohto stavu dochádza odbúravaním telových rezerv, zásobného tuku
v tukovom tkanive – lipomobilizáciou za uvoľnenia NEFA ako zdroja energie [4]. Tieto

468

BIOLÓGIA

sú transportované do pečene, kde dochádza k ich prechodu do mitochondrií pomocou
transportných mechanizmov. Koncentrácia NEFA v krvi odráža stupeň lipomobilizácie
[5]. Pri prehlbovaní negatívnej energetickej bilancie sa z tukového tkaniva uvoľňuje
čoraz viac NEFA a zároveň stúpa hladina ketónových látok reprezentovaná
betahydroxybutyrátom, čo vedie k riziku vzniku subklinickej alebo klinickej ketózy [6].
Prebytok NEFA sa okrem metabolizácie na ketolátky spätne reesterifikuje v pečeni
s glycerolom na triacylglyceroly (TAG). Pečeň dojnice, na rozdiel od iných zvierat, má
malú schopnosť uvoľňovania triglyceridov do krvného obehu. Preto pri nadmernej
reesterifikácii NEFA na triglyceridy v tkanive pečene dochádza u dojníc k jej
stukovateniu – steatóze, t. j. tukovej degenerácii hepatocytov a strate ich funkcie [7].
Cieľom práce bolo vyhodnotiť a porovnať koncentrácie vybraných metabolických
ukazovateľov v krvnom sére dojníc chovaných na dvoch rôznych farmách východného
Slovenska.

Materiál a metódy
V práci boli použité vzorky krvi odobrané punkciou v. jugularis u 39 dojníc
plemena slovenský strakatý dobytok a ich krížencov na farme PD Nová Bodva a 40
dojníc plemena holstein a jeho krížencov na farme Trhovište do dvoch týždňov po
otelení. PD Nová Bodva je mliečna farma s chovom prevažne čistokrvného slovenského
strakatého dobytka, ktorý má kombinovanú úžitkovosť. Skóre telesnej kondície (BCS)
sa pohybovalo na úrovni 3,5 – 4 (mierne pretučnenie). Na farme v Trhovišti sú chované
dojnice prevažne mliečneho typu; skóre telesnej kondície bolo 3 – 3,5 (ideálne pre toto
obdobie reprodukčního cyklu. Zvieratá na oboch farmách nejavili klinické príznaky
metabolických alebo iných ochorení. Systém chovu bol totožný, ustajnenie voľné
s prístupom do vonkajšieho výbehu. Kŕmna dávka je pripravovaná celoročne z
konzervovaných krmív pomocou miešacieho vozu.
Sérová koncentrácia beta-hydroxybutyrátu (BHB), neesterifikovaných mastných
kyselín (NEFA), triglyceridov (TG), celkového cholesterolu (TCH) a sérovej aktivity
laktát dehydrogenázy (LDH) boli stanovované komerčne dostupnými kitmi spoločnosti
Randox na automatickom analyzéri Alizé (Lisabio); stanovenie hladiny celkových
lipidov (TL) bolo realizované klasickou metodikou.
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Štatistické hodnotenie sledovaných parametrov bolo vykonané stanovením
priemerných hodnôt (x) a smerodajných odchýlok (sd) v jednotlivých skupinách. Na
vyhodnotenie boli použité referenčné hodnoty laboratória Kliniky prežúvavcov UVLF v
Košiciach.

Výsledky a diskusia
Sérová koncentrácia NEFA a BHB po otelení je dôležitým ukazovateľom, pretože
odráža stupeň lipomobilizácie a následný výskyt zdravotných porúch spojených s
popôrodných obdobím, ako sú napríklad steatóza pečene, ketóza, zadržanie lôžka alebo
dislokácia slezu. Stratégie prevencie týchto porúch sú teda založené na hlavných
faktoroch, ktoré priamo alebo nepriamo zvyšujú nebezpečenstvo pečeňovej steatózy,
ketózy, acidózy a dislokácie slezu. Sú to faktory ako pretučnenie v období telenia,
nadmerná lipomobilizácia, znížený príjem živín, špecifické faktory týkajúce sa kŕmenia
a príjmu živín, manažment a environmentálny stres [8].
Pri porovnaní koncentrácii jednotlivých parametrov na oboch farmách boli zistené
rozdiely najmä v sérovej koncentrácii neesterifikovaných mastných kyselín. Na farme
Nová Bodva bola priemerná hodnota daného parametra zvýšená nad hornú hranicu
referenčného rozpätia, na farme Trhovište sa priemerná hladina pohybovala v rámci
fyziologického rozpätia. Z daných výsledkov môžeme usudzovať, že na prvej farme
dochádzalo u zvierat k vyššej miere lipomobilizácie pravdepodobne v dôsledku
vyššieho podielu dojníc s BCS nad odporúčané hodnoty pre toto štádium reprodukčného
cyklu. U pretučnených zvierat kŕmených pred otelením energeticky bohatým ktmivom
bola po otelení potvrdená zvýšená lipomobilizácia, ako aj inzulínová rezistencia,
spôsobujúca vzostup hladiny NEFA v porovnaní so zvieratami, ktorých BCS je
priemerné, prípadne nižšie ako priemer [9].
Na oboch farmách bol zaznamenaný pokles sérovej koncentrácie triglyceridov pod
fyziologickú úroveň; na druhej strane, priemerná hladina celkového bilirubínu a sérová
aktivita laktát dehydrogenázy prekračovala hornú referenčnú hodnotu.
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Tab. 1 Priemerné sérové koncentrácie a smerodajné odchýlky vybraných metabolických ukazovateľov
u dojníc na dvoch rozdielnych mliečnych farmách
Parameter/
Glu
TCH
TL
TG
NEMK
BHB
LDH
Bi
mmol/l mmol/l
g/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l µkat/l µmol/l
Ref. rozpätie
2,52,07-5,2 1,5-5,2 0,17-0,51 0,10-0,35 do 1,0 11-45 do 5,13
4,2
FARMA
N. Bodva x
3,98
2,12
2,68
0,13
0,47
0,64
46,1
7,08
sd 0,513
0,583
1,205
0,123
0,242
0,246 9,927
3,677
Trhovište x
3,56
4,00
3,37
0,11
0,25
0,77
46,7
5,84
sd 0,386
1,389
1,013
0,056
0,157
0,261 6,574
3,474
Indexy označené červenou – zvýšené nad horný limit referenčného rozpätia; indexy označené
modrou – znížené pod dolný limit referenčného rozpätia
x- priemrná hodnota, sd – smerodajná odchýlka

Viacero autorov udáva pozitívnu koreláciu medzi hladinou lipidov v pečeni
a NEFA v krvi a negatívnu koreláciu medzi obsahom lipidov v pečeni a koncentráciou
glukózy, TG a TCH v krvi a predpokladá sa, že tieto parametre sú dobrým indikátorom
steatózy pečene u dojníc v popôrodnom období [10]. Vo viacerých štúdiách bola
popísaná takisto zvýšená koncentrácia NEFA a znížená koncentrácia TG a TCH spolu
s ďalšími zmenami pri výskyte syndrómu uľahnutia kráv a pri mliečnej horúčke [11].
Aktivita LDH, aj keď je považovaná za nešpecifický enzým, môže byť nápomocná pri
detekcii niektorých porúch pečene (napr. akútne pečeňové zlyhanie, hepatitída,
obštrukčný ikterus).

Záver
Sledovanie vybraných metabolických ukazovateľov môže byť užitočné obzvlášť pri
skorom odhaľovaní niektorých ochorení v popôrodnom období, ktoré môžu neskôr
negatívne ovplyvniť u dojníc významné produkčné a reprodukčné parametre.
Metabolický skríning by mal byť dôležitou súčasťou prevencie a stádovej diagnostiky,
najmä v chovoch vysoko úžitkových dojníc.
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Biologický účinok hyperforínu na rastlinné a ľudské bunky
Michaela Libiaková, Eliška Gálová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; m.libiakova@gmail.com

Abstrakt
Hyperforín je bicyklický polyprenylovaný acylfluoroglucinol prítomný v rastlinnom extrakte z
Hypericum perforatum. Súčasné vedecké výskumy mu pripisujú účinky s farmakologickým významom.
Analyzovali sme potenciálny genotoxický účinok hyperforínu pomocou SCGE (Single Cell Gel Electrophoresis)
a CFGE (Constant Field Gel Electrophoresis). Sledovali sme účinok hyperforínu na DNA modelových
organizmov Chlamydomonas reinhardtii, Pisum sativum L. a ľudských lymfocytov. Hyperforín v rôznych
koncentráciách spôsobuje poškodenie DNA pri P. sativum L. a ľudských lymfocytov, u C. reinhardtii sme
poškodenie DNA metódou CFGE nedetegovali.

Kľúčové slová: hyperforín; SCGE; CFGE; C. reinhardtii; P. sativum L.; ľudské lymfocyty

Úvod a formulácia cieľa
Rôzne látky, s ktorými prichádzame dennodenne do styku zohrávajú v metabolických
procesoch živých organizmov významnú úlohu, avšak informácie o možnom biologickom
a farmakologickom účinku týchto látok, ktoré používame, sú ešte stále neúplné. V posledných
desaťročiach sa výskum zameriava na hľadanie a testovanie nových látok prírodného
charakteru, ktoré by nahradili látky syntetickej povahy a zároveň boli účinné pri prevencii
a liečbe rôznych civilizačných ochorení. V našej práci sme sa zamerali práve na látku
z prírodných zdrojov prítomnú v istých rastlinných druhoch rodu Hypericum, z ktorých je
práve Hypericum perforatum známe jej vysokým obsahom - hyperforín.
Naším cieľom bolo štúdium a porovnanie biologického účinku hyperforínu
izolovaného z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum L.) na modelových systémoch
rastlinných buniek štandardného kmeňa Chlamydomonas reinhardtii W1, kmeňa bez bunkovej
steny cw15, Pisum sativum L. a na ľudských lymfocytoch. Zvolili sme odlišné testovacie
systémy na hodnotenie účinku hyperforínu na nižšie aj vyššie rastliny ako aj na ľudské bunky.
Využili sme mikroelektroforetickú metódu SCGE (Single Cell Gel Electrophoresis) assay
a CFGE (Constant Field Gel Electrophoresis) assay. Tieto metódy sa zameriavajú na detekciu
vzniku jedno- a dvojreťazcových zlomov na DNA.
Hypericum perforatum alebo ľubovník bodkovaný je trváca liečivá bylina známa
svojím antidepresívnym a antivirálnym účinkom. Využíva sa pre jej proti infekčné účinky aj
na liečbu vredov a kožných poranení, respiračných a zápalových ochorení či depresií [1].
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Bioaktívna zložka zodpovedná za antidepresívny účinok extraktu z ľubovníka
bodkovaného je lipofilná zlúčenina hyperforín. Hyperforín je polyprenylovaný derivát
acylfluoroglucinolu a jeho biomedicínsky význam posilňujú vedecké výskumy, ktoré mu
pripisujú účinky s potenciálnym farmakologickým významom. U hyperforínu bol zistený
antibakteriálny, protizápalový, antitumorový a antimetastatický účinok [3,4,5]. Navyše
hyperforín je schopný inhibovať angiogenézu, inhibuje aj rast tumoru, indukuje apoptózu
tumorových buniek a redukuje zásobenie tumoru krvou [6]. V súčasnosti sú aktuálne mnohé
štúdie, ktoré sa snažia objasniť mechanizmy účinku hyperforínu aj jeho derivátov
tetrahydrohyperforínu a octahydrohyperforínu [5, 7, 8].
Hoci extrakt z ľubovníka sa používa ako alternatíva bežných antidepresív,
identifikácia cytotoxicity aj genotoxicity látok derivovaných z tejto rastliny ešte nie je
kompletná. Účinnosť rastliny ako aj jej jednotlivých zložiek sa študuje spolu s jej
bezpečnosťou. Okrem hyperforínu je v súčasnosti pozornosť venovaná napr. hypericínu [9].
Novšie údaje o rastlinnom liečive uvádzajú, že jeho zložky ovplyvňujú a umocňujú interakcie
s pečeňovým enzýmovým systémom, čo môže byť jedna z niekoľkých nepriaznivých reakcií
[10,11].

Materiál a metódy
Testovaná látka: Hyperforín (AppliChem)
MetSCGE assay – jednobunková gélová elektroforéza (SCGE), nazývaná tiež Comet
assay (CA) je univerzálna, citlivá a jednoduchá mikroelektroforetická metóda využívaná na
zisťovanie miery poškodenia DNA. V našich experimentoch sme využili celulárnu alkalickú
formu SCGE, ktorá deteguje jednoreťazcové a dvojreťazcové zlomy, alkalicky labilné miesta,
krížové väzby i dočasné zlomy vznikajúce na DNA počas reparačných procesov [12].
CFGE assay – je metóda, ktorou vieme zachytiť dvojreťazcové zlomy na DNA.
Výhodou CFGE je, že migrácia DNA prebieha pri konštantnom a nízkom napätí (cca 0,6 V /
cm), čo umožňuje sledovať pohyb i veľkých zlomov DNA v agarózovom géli. CFGE assay je
rovnako citlivá, oveľa rýchlejšia a úspornejšia ako PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis)
assay. Princípom CFGE je inkorporácia buniek do agarózových bločkov ešte pred samotnou
lýzou riasových buniek, čím zabránime sledovaniu poškodení, ktoré neboli indukované
skúmanými agensmi [13].
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Výsledky a diskusia
Pomocou metódy SCGE pri alkalických podmienkach sme zisťovali možný efekt
hyperforínu na DNA Pisum sativum L. Použili sme roztoky hyperforínu s koncentráciou 30
pg.ml-1, 45 pg.ml-1, 65 pg.ml-1, 125 pg.ml-1, 250 pg.ml-1, 500 pg.ml-1 a 1000 pg.ml-1 a
klíčence hrachu sme nimi ovplyvňovali 1 hodinu v tme pri 25°C. Poškodenie DNA v jadrách
sme pozorovali fluorescenčným mikroskopom OLYMPUS BX 51 pri 200-násobnom
zväčšení so zeleným excitačným filtrom U-MWIG3. Hodnotili sme 3 vzorky po 30 jadier
a experiment sme opakovali trikrát. Stanovovali sme % poškodenej DNA v chvoste komét
pomocou voľne dostupného softvéru CometScore™ (TriTec Corporation), výsledné hodnoty
uvádzame na obrázku 1.
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Obr. 1 Poškodenie DNA v % u Pisum sativum L. indukované hyperforínom. Graf znázorňuje % DNA
vymigrovanej do chvosta komét pri pôsobení jednotlivých koncentrácií hyperforínu.

Metódou SCGE pri alkalických podmienkach sme sledovali ako hyperforín v rôznych
časových intervaloch vplýva na modelový organizmus Pisum sativum L.. Použili sme roztoky
hyperforínu s koncentráciou 125 pg.ml-1 a 1000 pg.ml-1 a klíčence hrachu sme nimi
ovplyvňovali 20, 40 a 60 minút v tme pri teplote 25°C. Výsledok znázorňuje obrázok 2,
podľa ktorého hyperforín už v prvých 20 minútach spôsobil maximálne poškodenie DNA
24,546 % oproti pozitívnej kontrole H2O2 (400µM) s poškodením DNA 46,078 %. S
predlžujúcou dobou pôsobenia hyperforínu sa poškodenie DNA hrachu už nezväčšuje.
V prípade koncentrácie 1000 pg.ml-1 je poškodenie DNA po 20 minútach pôsobenia
hyperforínu 18,491%. Pokles DNA poškodenia pri vyšších koncentráciách hyperforínu (obr.
1) pravdepodobne spôsobil vznik DNA-DNA a DNA-proteín krížových väzieb, ktoré
inhibujú migráciu DNA počas elektroforézy.
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Metódou SCGE assay pri alkalických podmienkach sme sledovali, či po čase
poskytnutom na regeneráciu je modelový organizmus P. sativum L. schopný opraviť
poškodenia DNA spôsobené hyperforínom. Použili sme roztok hyperforínu s koncentráciou
125 pg.ml-1 a klíčence hrachu sme ovplyvňovali 1 hodinu v tme pri 25°C a následne sme im
poskytli čas na regeneráciu 0 (0RT), 2 (2RT) a 4 (4RT) hodiny. Výsledok znázorňuje obrázok
3. Po dvoch hodinách sa DNA hrachu zreparovala približne o polovicu z 27,866 % na 14,784
% DNA v chvoste komét a po štyroch hodinách sme zaznamenali už iba tretinové poškodenie
DNA (9,707 %) oproti klíčencom, ktoré nemali čas na regeneráciu (0RT).
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Obr. 2 Poškodenie DNA v % u P. sativum L. indukované hyperforínom. Graf znázorňuje % DNA vymigrovanej
do chvosta komét po 20, 40 a 60 minútovom pôsobení hyperforínu s koncentráciou 125 pg.ml-1 a 1000 pg.ml-1.
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Obr. 3 Poškodenie DNA v % u P. sativum L. indukované hyperforínom. Graf znázorňuje % DNA vymigrovanej
do chvosta komét po pôsobení hyperforínu s koncentráciou 125 pg.ml-1 a po čase poskytnutom na regeneráciu 0,
2 a 4 hodiny.

Metódou CFGE sme zisťovali či hyperforín indukuje vznik dvojreťazcových zlomov
DNA u štandardného kmeňa jednobunkovej zelenej riasy C. reinhardtiii W1, u kmeňa bez
bunkovej steny cw15 a aplikovali sme túto metódu aj na ľudské lymfocyty. Použili sme
roztoky hyperforínu s koncentráciu 30 pg.ml-1, 65 pg.ml-1, 125 pg.ml-1, 250 pg.ml-1, 500
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pg.ml-1 a 1000 pg.ml-1, ktorými sme C. reinhardtii W1, cw 15 ovplyvňovali 1 hodinu v tme
pri teplote 4°C. Ľudské lymfocyty sme ovplyvňovali rovnakými koncentráciami hyperforínu 1
hodinu v tme v termostate pri 37°C. Elektroforetickou analýzou sme získali výsledok (obr.4),
na základe ktorého môžeme konštatovať, že uvedené koncentrácie hyperforínu nevytvárajú
dvojreťazcové zlomy DNA u C. reinhardtii W1a cw15 (obr. 4 C,B) nakoľko sme nepozorovali
žiadne formy DNA s mobilitou v géli, ktoré by dokazovali vznik týchto DNA zlomov. V
dráhach, v ktorých boli umiestnené agarózové bločky s DNA lymfocytov (obr. 4A), môžeme
rozoznať migrujúcu DNA. Tieto výsledky naznačujú, že vznikajú dvojreťazcové zlomy v
DNA ľudských lymfocytov. V dráhach 2 a 3 B,C sa nám nepodarilo získať dostatočné
množstvo DNA.
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Obr. 4 Výsledok CFGE analýzy u C. reinhardtii W1, cw 15 a na ľudských lymfocytoch.
B,C Dráha 1 B,C – EMS (250 µM); 2 B,C – zeocín (100 µg/ml); 3 B,C – zeocín (200µg/ml); 4 B,C – konrolaneovplyvnená C. reinhardtii; dráhy 5-10 – C. reinhardtii ovplyvnená roztokom hyperforínu s koncentráciou 30
pg.ml-1 (dráha 5); 65 pg.ml-1 (dráha 6); 125 pg.ml-1 (dráha 7); 250 pg.ml-1 (dráha 8); 500 pg.ml-1 (dráha 9);
1000 pg.ml-1 (dráha 10).
A Dráha 1A – ľudské lymfocyty ovplyvnené 1000 µM H2O2; dráha 2A – 1500 µM H2O2; 3A – zeocín
(300µg/ml); 4A – kontrola - neovplyvnené ľudské lymfocyty; 5-10 – lymfocyty ovplyvnené roztokom
hyperforínu s koncentráciou 30 pg.ml-1; 65 pg.ml-1; 125 pg.ml-1; 250 pg.ml-1; 500 pg.ml-1 a 1000 pg.ml-1.

Záver
Sledovanie genotoxického účinku hyperforínu je dôležité z hľadiska jeho širokého
využitia v medicíne. Hlavne jeho požitie pri depresívnych ochoreniach, aj pre jeho využitie na
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liečbu ďalších napr. onkologických ochorení, kde by sa mohol uplatniť pre jeho viaceré
pozitívne účinky. V našej práci sme skúmali biologický vplyv hyperforínu na DNA
modelových systémov C. reinhardtii, P. sativum L. a ľudských lymfocytoch. Testovanie
genotoxického účinku

hyperforínu ako nevyhnutného predpokladu pre jeho využitie

v protinádorovej terapii, otvorí aj ďalšie jeho terapeutické aplikácie s cieľom zvýšenia
efektivity liečby a potlačenia vedľajších účinkov.
Výsledky odhalili isté odlišnosti v aktivite hyperforínu na naše modelové systémy, čo
môže čiastočne vysvetľovať ich rôzna senzitivita a schopnosť reagovať.
Genotoxický účinok hyperforínu pravdepodobne závisí od použitého testovacieho
systému, testovacích podmienok a aj od metódy, ktorú na testovanie použijeme.
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Sledovanie účinku hyperforínu na ľudské lymfocyty a bunky
Hypericum perforatum L. a Hypericum kalmianum L.
Michaela Libiaková, Magdaléna Vreštiaková, Jana Feruszová, Eliška Gálová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; jana.feruszova@gmail.com

Abstrakt
V posledných desaťročiach sa výskum zameriava na hľadanie prírodných zložiek, s ktorými sa človek
prirodzene stretáva, preto sa predpokladá, že sú vhodnejšie na liečbu resp. prevenciu ochorení. K takýmto látkam
patrí aj hyperforín izolovaný z Hypericum perforatum L.. Hyperforín je zodpovedný za väčšinu významných
vlastností, ktorými sa Hypericum perforatum L. vyznačuje a vďaka ktorým bola táto rastlina oddávna využívaná
v ľudovom liečiteľstve na hojenie rán, popálenín a liečenie infekcií. Neskôr sa potvrdil jej pozitívny vplyv na
pacientov trpiacich depresiou a v posledných desaťročiach sa skúmajú aj potenciálne priaznivé účinky tejto
rastliny pri liečbe rakoviny vďaka antikarcinogénnym a antiangiogénnym schopnostiam [1]. V našej práci sme sa
zamerali na hodnotenie genotoxického účinku hyperforínu na DNA, pričom cieľom bolo porovnať jeho účinok
na DNA ľudských buniek a rastliných buniek izolovaných z dvoch druhov rastlín – Hypericum perforatum L.,
ktorá obsahuje hyperforín ako jednu z biologicky aktívnych zložiek a z rastliny bez obsahu tejto zložky –
Hypericum kalmianum L.

Kľúčové slová: hyperforín, Hypericum perforatum L., Hypericum kalmianum L.

Úvod a formulácia cieľa
Človek oddávna využíval na zlepšovanie zdravia rastliny a z nich získavané prípravky.
Účinky mnohých látok obsiahnutých v rastlinách však doteraz neboli dostatočne preskúmané
napriek tomu, že by mohli predstavovať významný prínos v liečbe alebo prevencii rôznych
ochorení ohrozujúcich zdravie človeka. V našej práci sme sa preto zamerali na hyperforín,
jednu z rastlinných zložiek vyznačujúcu sa potenciálnymi priaznivými účinkami, ktoré je však
potrebné podrobiť intenzívnejšiemu štúdiu. Hyperforín je izolovaný z rastliny Hypericum
perforatum L. známy tiež ako ľubovník bodkovaný. Zamerali sme sa na porovnanie účinku
hyperforínu na DNA ľudských buniek – lymfocytov a rastliných buniek izolovaných
z Hypericum perforatum L. a Hypericum kalmianum L..
Hypericum perforatum L. a Hypericum kalmianum L. z taxonomického hľadiska
zaraďujeme do rodu Hypericum, čeľade Hypericaceae a radu Malpighiales. Rod Hypericum
obsahuje okolo 450 rastlín, vyskytujúcich sa takmer na celom svete. Aj napriek takémuto
veľkému množstvu druhov, iba Hypericum perforatum L. je farmakologicky významný [2]
a to najmä kvôli obsahu biologicky aktívnych látok, ako sú: naftodiantróny (hypericín,
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pseudohypericín), floroglucinoly (hyperforín, adhyperforín), flavonoidy (kaempferol, luteolín,
myricetín a quercetín, hyperín, rutín, quercitrín a isoquercitrín), biflavóny (biapigenín,
amentoflavón, diquercetin) fenylpropány a proantokyány. [3] Hypericum kalmianum
hyperforín neobsahuje.
Hypericum perforatum L., známy tiež ako ľubovník bodkovaný, má dlhoročnú
históriu, ktorá sa odhaduje na viac ako 2400 rokov. Za tento čas si získal reputáciu liečivej
rastliny. V roku 1985, Duke zhrnul význam tejto rastliny v ľudovom liečiteľstve nasledovne:
liečba nádorov maternice, vaječníkov, žalúdka, lymfy. Používala sa však taktiež pri hnačke,
úplavici, neuróze, depresii, hystérii, prechladnutí, kašli, horúčke, hemoragii a pod. [4].
V súčasnosti sa výskum zameriava najmä na jej antidepresívne účinky, no boli zistené aj iné
farmakologické

aktivity,

napr.

antiangiogénna,

antifungálna,

antikarcinogénna,

antimikrobiálna a antivirálna, ale aj protizápalové a hojivé účinky.
Hyperforín je bioaktívna látka, ktorá je dôležitou súčasťou Hypericum perforatum L..
Najbohatšie je zastúpený v listoch, kvetoch a plodoch tejto rastliny. Patrí do skupiny
derivátov fluoroglucinolu, preto základom jeho štruktúry je fluoroglucinolová kostra
s lipofilnými izoprénovými reťazcami. Vďaka lipofilnému charakteru dokážu molekuly
hyperforínu prechádzať cez plazmatickú membránu buniek [5, 6]. Táto látka je v najvyššej
miere zodpovedná za antidepresívne, protizápalové a antibakteriálne účinky Hypericum
perforatum L. Okrem toho však vykazuje aj významné antikarcinogénne vlastnosti vďaka
schopnosti vyvolať apoptózu v rakovinových bunkách tvoriacich tumory, inhibovať migráciu
a inváziu nádorových buniek a antiangiogénnej schopnosti [5]. Náchylnosť hyperforínu
k oxidácii na vzduchu a nestabilite v organických rozpúšťadlách komplikuje možnosť štúdia
a terapeutického využitia tejto látky. Pri experimentoch Dona a kol. (2004) však bola úspešne
použitá jeho dicyklohexylamóniová soľ, ktorá vykazuje vlastnosti podobné hyperforínu, ale
má oveľa vyššiu stabilitu [7].

Obr. 1 Chemická štruktúra hyperforínu (prevzaté od Medina, 2006)

480

BIOLÓGIA

Materiál a metódy
Hyperforín (AppliChem)
Použili sme koncentrácie 30, 65, 125, 250, 500 a 1000 pg.ml-1. Lymfocyty sme ovplyvňovali
každou z uvedených koncentrácií, pričom zásobný roztok hyperforínu sme riedili v PBS. Na
ovplyvnenie rastlinných buniek sme použili koncentráciu 1000 pg.ml-1 získanú riedením vo
vode.
Comet assay
Na detekciu poškodenia DNA v individuálnych bunkách sme v našich experimentoch použili
mikroskopickú metódu Comet assay [8, 9]. Na realizáciu metódy sme pripravili
mikroskopické sklíčka ponorením do 96 % alkoholu na 24 hodín a opálením nad kahanom. Po
ochladnutí sme sklíčka ponorili do 1 % roztoku agarózy s normálnou teplotou topenia
a destilovanej vody. Takto pripravené sklíčka sme použili na ukotvenie izolovaných
lymfocytov resp. rastlinných buniek.
Lymfocyty sme izolovali z vlastnej krvi. Získanú vzorku krvi (30 µl na 1
Eppendorfovu skúmavku) sme rozmiešali v 1 ml 1 x PBS. Suspenziu v skúmavke sme nechali
30 minút stáť na ľade a následne sme k nej pridali 100 µl Histopaque, ktorý po centrifugácii
5minút, pri teplote 4 °C a 2000 otáčkach zabezpečil oddelenie lymfocytov od ostatných
zložiek suspenzie. Lymfocyty sme pomocou pipety odobrali do nových Eppendorfových
skúmaviek s 1 ml 1 x PBS a opäť centrifugovali pri rovnakých podmienkach. Po centrifugácii
sme supernatant zliali, pelet rozmiešali v 1 % roztoku agarózy s nízkou teplotou topenia
a 1 x PBS, napipetovali na pripravené mikroskopické sklíčka a prikryli krycími sklíčkami.
Takto pripravené sklíčka sme minimálne na 5 minút odložili do chladničky, aby agaróza
stuhla a následne sme krycie sklíčka odstránili.
Lymfocyty izolované na mikroskopických sklíčkach sme ovplyvňovali jednotlivými
koncentráciami hyperforínu 1 hod pri 37 °C, pričom sme zabránili, aby došlo k ovplyvneniu
hyperforínu svetlom. Ako negatívnu kontrolu sme jedno sklíčko neovplyvnili a hneď vložili
do lyzačného roztoku, ktorý zabezpečil odstránenie všetkých bunkových častí okrem jadier.
Mikroskopické sklíčko určené na pozitívnu kontrolu sme ovplyvňovali 5 minút peroxidom
vodíka (H2O2) pri teplote 4 °C a následne vložili do lyzačného roztoku. Do tohto roztoku sme
po hodine ovplyvňovania hyperforínom vložili aj ostatné sklíčka, pričom lýza by mala
prebiehať 1-24 hodín.
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V prípade izolácie rastlinných buniek Hypericum perforatum L. a Hypericum
kalmianum L. sme postupovali nasledovne: Do Eppendorfových skúmaviek s vopred
pripravenými koncentráciami hyperforínu určenými na ovplyvňovanie sme vložili 1,5-2 cm
dlhé fragmenty jednotlivých rastlín, ktoré sme nechali kultivovať pri 25 ± 1°C 2 hodiny. Po
ovplyvňovaní sme rastliny premyli pod prúdom vlažnej tečúcej vody. Následne sme
fragmenty rastlín narezali na malé kúsky do 150 µl TrisHCl. Pracovali sme na ľadovej
podložke. Približne po 1 minúte sme z okolia nasekaných kúskov rastliny pomocou pipety
odsali 100 µl vzniknutej suspenzie bunkových jadier. Túto suspenziu sme zmiešali so 100 µl
1 % roztoku agarózy s nízkou teplotou topenia a 1 x PBS. Odobrali sme 100 µl zo vzniknutej
zmesi, rozdelili sme ju na mikroskopické sklíčko a prikryli krycím sklíčkom. Sklíčka sme
umiestnili do chladničky minimálne na 5 minút, kým agaróza nestuhla. Následne sme krycie
sklíčka odstránili.
Nasledovné kroky boli rovnaké pre sklíčka s jadrami rastlinných aj ľudských buniek.
Všetky sklíčka sme vložili do elektroforetického tanku s pripraveným elektroforetickým
roztokom s teplotou 4 °C a nechali 20 minút odvíjať, čo umožnilo uvoľnenie DNA. Po
odvíjaní sme sklíčka na 30 minút vystavili elektroforéze pri teplote 4 °C, konštantnom
elektrickom napätí 25 V a elektrickom prúde v rozmedzí 260-320 mA. Po ukončení
elektroforézy sme sklíčka s jadrami lymfocytov neutralizovali 7 minút v 1 x PBS a 7 minút
v destilovanej vode. Po neutralizácii sme sklíčka vybrali na filtračný papier a nechali
vyschnúť. Sklíčka s jadrami rastlinných buniek sme po vybratí z elektroforetického tanku
neutralizovali 2-krát po 5 minút v TrisHCl.
Na hodnotenie výsledkov sme používali fluorescenčný mikroskop OLYMPUS BX 51.
Sklíčka sme farbili fluorescenčným farbivom etídium bromid a poškodenie DNA bunkových
jadier sme hodnotili počítačovým programom Comet score pri zväčšení 400x.

Výsledky a diskusia
Comet assay alebo jednobunková gélová elektroforéza je mikroskopická metóda
používaná na detekciu rôznych druhov poškodení a reparácií v individuálnych bunkách [9].
Po ovplyvnení overenými koncentráciami hyperforínu, podľa hore uvedeného postupu, sme
hodnotili percento poškodených buniek.
V prípade lymfocytov poškodenie DNA stúpalo so zvyšujúcou sa koncentráciou.
Najvyššie percento DNA v chvoste (13,2 %) sme pozorovali po ovplyvnení koncentráciou
1000 pg.ml-1.
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Obr. 2 Stanovenie percenta poškodenia lymfocytov po ovplyvnení koncentráciami (30 – 1000 pg.ml-1)
hyperforínu, K- kontrola a H2O2 pozitívna kontrola.

Pri ovplyvňovaní rastlinných buniek koncentráciou hyperforínu 1000 pg.ml-1 sme
väčšie poškodenie DNA pozorovali u Hypericum perforatum L. (41 %) v porovnaní s
Hypericum kalmianum L. (23,5 %). Vyššie poškodenie DNA v kontrole mohlo byť spôsobené
tým, že vzhľadom na nedostatočný počet rastlín sme použili aj staršie jedince.
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Obr. 3: Stanovenie percenta poškodenia rastlinných buniek po ovplyvnení hyperforínom (1000 pg.ml-1) Kkontrola a H2O2 pozitívna kontrola
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Záver
Zamerali sme sa na stanovenie a porovnanie koncentrácií hyperforínu, ktoré pôsobia
genotoxicky na DNA ľudských lymfocytov. V prípade rastlinných buniek dvoch odlišných
druhov ľubovníka sme získali zatiaľ predbežné výsledky a v našich experimentoch budeme
ďalej pokračovať. Pri experimentoch použijeme širšiu škálu koncentrácií hyperforínu.
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ovplyvňovaní neuronálnym rastovým faktorom NGF
Lucia Lichvárová1, Anton Caro2, Ľubica Lacinová2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Mlynská dolina, 842 15, Bratislava 4, Slovenská republika, lichvarova.lucinka@gmail.com
2
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Vlárska 5, 833 34,
Bratislava

Abstrakt
PC12 bunky predstavujú excelentný model na štúdium neuronálnej diferenciácie aj na štúdium
vápnikových kanálov. Pri ovplyvnení PC12 buniek neuronálnym rastovým faktorom dochádza k ich funkčnej
diferenciácii na neurónom podobné bunky. V našej práci sme zisťovali ako sa morfologická zmena PC12 buniek
prejaví na fyziologickej úrovni. Sledovali sme ako sa zmení veľkosť prúdu, ktorý preteká cez Cav1.2 vápnikový
kanál. Prechod iónov cez kanály sme merali metódou patch clamp.

Kľúčové slová: PC12; napäťovo-závislé vápnikové kanály; Cav1.2; NGF; patch clamp

Úvod a formulácia cieľa
Na štúdium napäťovo závislých vápnikových kanálov je dlhé roky používaná línia
PC12 buniek. Imortalizovaná línia bola prvýkrát izolovaná Greenom a Tischlerom
z rakovinového nádora feochromocytómu z nadobličky potkanov [1]. Okrem štúdia iónových
kanálov je používaná pri štúdiu chemických procesov spojených so syntézou, akumuláciou
a uvolňovaním neurotransmiterov [2], na neurochemické štúdie [3], a na výskum selektívnej
expresie génov pre iónové kanály [4]. PC12 bunky sú vhodné na aj skúmanie neuronálnej
diferenciácie a bunkovej proliferácie [5]. Diferenciácia PC12 buniek je navodená
neuronálnym rastovým faktorom, ktorý aktivuje Ras/MAP kinázovú dráhu [6]. Pridanie
neuronálneho rastového faktora podnecuje PC12 bunky k funkčnej a morfologickej
diferenciácii na neurónom podobné bunky [7]. V cytoplazmatickej membráne natívnych PC12
buniek sa vyskytuje viac typov ligandovo- a napäťovo-závislých iónových kanálov, ako
acetylcholínom aktivované kanály alebo napäťovo závislé kanály (sodíkové, vápnikové
a draslíkové) [4]. V našej práci sme sa zamerali na napäťovo závislé vápnikové kanály.
Napäťovo závislé vápnikové kanály prvýkrát popísali Paul Fatt a Bernard Katz [8].
Tento typ kanálov zabezpečuje prenos Ca2+ iónov z extracelulárnej strany membrány do
vnútra bunky a zároveň prenáša elektrický signál nevyhnutný pre mnohé vnútrobunkové
procesy. Prúd tečúci cez Cav1.2 sa podieľa na excitácii a kontrakcii svalov a sekrécii inzulínu,
nachádza sa v svaloch, hladkých, priečne pruhovaných aj v srdcovej svalovine [9]. Cav1.2
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zaradujeme medzi vysoko napäťovo aktivované vápnikové kanály L-typu. Je citlivý na
dihydropyridíny, fenylalkylamíny a benzotiazepíny [10]. Vďaka tomu, že kanály kontrolujú
selektívny vtok Ca2+ iónov po zmene membránového potenciálu [11], môžu byť kanály
monitorované metódou patch clamp [12].
Cieľom predloženej práce je charakterizácia vápnikového prúdu, ktorý tečie cez
vápnikový kanál Cav1.2 v PC12 bunkách pri rôznej, cielene stimulovanej expresii. Expresia je
navodená neuronálnym rastovým faktorom.

Materiál a metódy
Bunková kultúra
Líniu PC12 buniek sme zakúpili z DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen
und Zellkulturen GmbH). Bunky sme pestovali v kultivačných fľašiach (Falcon) v DMEM
médiu so stabilným L-glutamínom. Médium sme obohatili o 20% FBS (Fetal bovine serum)
a 100U/ml Penicilínu/Streptomycínu. Líniu sme kultivovali pri teplote 37°C vo vlhkej
atmosfére pri 5% CO2. 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 20 mmol.l-1 BaCl2, 10 mmol.l-1 glukózu, 150 mmol.l-1
NaCl, 4 mmol.l-1 KCl, 10 mmol.l-1 HEPES, 1 mmol.l-1 MgCl2. pH sme upravili na 7,4
prostredníctvom NaOH. Intracelulárny roztok obsahoval 130mmol/l KCl, 25mmol/l HEPES,
10mmol/l EGTA, 3mmol/l MgATP, 0,4mmol/l NaGTP. pH sme upravili na 7,2 pomocou
KOH. Všetky chemikálie boli zakúpené od Sigma-Aldrich.
Elektrofyziologické meranie
Na meranie vápnikových prúdov sme použili metódu patch clamp [12]. Prúd sme
merali v konfigurácii „whole-cell“ z celej bunky. Experimentálnu aparatúru tvorí: Faradayova
klietka, s antivibračným stôlom a invertovaným mikroskopom Olympus IX71 vo vnútri,
zosilňovač EPC10 (Heka Elektronik, Germany), počítač so softvérom PatchMaster, digitálna
kamera, monitor. Na uzemnenie experimentálnej komôrky sme používali agarový mostík.
Pipety sme pripravovali z tenkostenných borosilikátových sklenených kapilár (Sutter
Instrument Co., Novato, CA). Odpor pipiet sa pohyboval v rozmedzí 2-4 MΩ.
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Priebeh experimentu
Hrotom patch pipety sa priblížime k membráne bunky a vytvoríme tesné spojenie.
Pôsobením podtlaku nasajeme časť membrány do vnútra pipety a membránu pretrhneme
(patch), čím sprístupníme vnútorný obsah bunky pre elektrofyziologické meranie metódou
patch clamp. Vodivé prepojenie medzi vnútrom bunky a vnútrom pipety meriame vnútornou
elektródou. Experimentálne dáta sme zaznamenávali softvérom PatchMaster a vyhodnocovali
off-line programom Origin 7.5 (OriginLab Co., USA).

Výsledky a diskusia
Na sledovanie zmeny aktivity vápnikového kanála Cav1.2 vplyvom diferenciácie sme
bunky rozdeli na dve skupiny. Kontrolná skupina bola tvorená PC12 bunkami, ku ktorým
nebol pridaný žiadny rastový faktor. Druhú skupinu predstavovali bunky, ktoré boli
ovplyvnené

neuronálnym rastovým faktorom. NGF navodil morfologickú a funkčnú

diferenciáciu PC12 buniek na neurónom podobné bunky. Nás zaujímalo, či sa tieto
morfologické zmeny prejavia aj na fyziologických vlastnostiach vápnikových kanálov.
Vápnikové kanály sme monitorovali metódou patch clamp a porovnávali sme ako sa mení
amplitúda prúdov. Merania sme uskutočňovali v konfigurácii z celej bunky. Namerané dáta
sme analyzovali softvérom Patchmaster a Origin 8.1. Neuronálny rastový faktor spôsobil
zvýšenie

expresie

a tým

aj

vyšší

prepis

génov,

čo

sa

výrazne

prejavilo

aj

v elektrofyziologických vlastnostiach. Nameraný prúd, ktorý tiekol cez vápnikový kanál,
výrazne vzrástol v diferencovaných bunkách.

control

day 4
500 pA
20 ms

day 15
500 pA
20 ms

500 pA
20 ms

Obr. 1: Záznam prúdových stôp nameraný v kontrolnej a diferencovanej skupine buniek. Po pridaní NGF
veľkosť prúdu vzrástla už v 4. dni. Výrazná zmena nastala v 15. dni.
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Obr. 2: Pridanie NGF zvyšuje amplitúdu vápnikového prúdu. Amplitúdu prúdu sme merali v kontrolných
a diferencovaných PC12 bunkách, po 4, 6, 9, 13, a 15 dňoch v prítomnosti NGF. Amplitúda vápnikového prúdu
sa zvyšovala s časom. Jednotlivé body predstavujú jednotlivé namerané bunky, priemerné hodnoty sú
znázornené stĺpcami (mean ± SEM) z počtu n nameraných buniek.

Toto bol celkový prúd, ktorý tečie cez všetky vápnikové kanály v bunke. Kedže nás
zaujíma veľkosť prúdu, ktorý tečie cez L-typ vápnikového kanála, potrebovali sme prúdy od
seba odlíšiť. L-typ vápnikového kanála je citlivý na špecifické blokátory – dihydropyridíny.
V našom prípade sme použili liečivo nimodipín. Koncentrácia 10µl/ml účiine zablokovala Ltyp vápnikového kanála CaV1.2. Odčítaním prúdu nameraného v prítomnosti nimodipínu sme
určili percentuálne zastúpenie prúdu cez L-.typ vápnikového kanála.
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Obr. 3. Prúdovo-napäťová (I-V) závislosť. Prúd nameraný v prítomnosti 10 µM nimodipínom je znázornený
čiernou farbou. Prúd v kontrolných podmienkach sivou farbou. Bunky boli kultivované 9 dní s NGF. Na obrázku
vidíme, že maximálna hodnota voči celkovému prúdu poklesla približne o 200 pA.
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Obr. 4: Inhibície L-typu vápnikového kanála v PC12 bunkách. Bunky boli kultivované 9 dní s NGF. 10 µM
nimodipínu zablokovalo 38 % celkového prúdu, ktorý tiekol cez vápnikové kanály v týchto bunkách. Vľavo je
znázornená časová závislosť nimodipínu (čierna farba), vpravo sú prúdové stopy namerané z vápnikového
kanála v kontrolnom roztoku (sivá farba amplitúdy ) a po zablokovaní 10 µM nimodipínom (čierna farba).
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Obr. 5 L-typ vápnikového kanála tvorí 35-45 % z celkového vápnikového prúdu. Bloky znázorňujú podiel
prúdu blokovaného nimodipínom.

Záver
Zistili sme, že dĺžka pôsobenia neuronálneho rastového faktora výrazne ovplyvňuje
vlastnosti PC12 buniek. Morfologické zmeny sa prejavujú aj na fyziologickej úrovni. Veľkosť
prúdu sa zvyšuje v závislosti od doby pôsobenia NGF. Veľkosť prúdu, ktorý tečie cez L-typ
vápnikového kanála sme zmerali pôsobením nimodipínu, na ktorý je tento kanál senzitívny.
Čím dlhšie sú PC12 bunky vystavené NGF, tým väčšiu amplitúdu prúdu vykazujú. Tento
nárast napokon od deviateho dňa saturuje.
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Abstrakt
PC12 bunky predstavujú vhodný model na štúdium iónových kanálov a neuronálnej diferenciácie
navodenej neuronálnym rastovým faktorom (NGF). V našej práci sme zisťovali ako sa morfologické zmeny
navodené NGF, prejavujú na molekulárnej a fyziologickej úrovni. So stúpajúcim počtom dní, kedy sú bunky
kultivované s NGF sa mení tvar a veľkosť buniek. Zvzšuje sa expresia sledovaného génu Cav1.2 a aktivita Ltypu vápnikových kanálov. Aktivitu vápnikových kanálov sme sledovali metódou patch clamp v konfigurácii „z
celej bunky“. Hladinu mRNA sme detekovali RT-PCR. Prúd pretekajúci cez napäťovo závislé vápnikové kanály
v diferencovaných bunkách vzrástol, čo korešponduje s hladinou izolovanej mRNA. Ked PC12 bunky
tranfektujeme siRNA pre Cav1.2 gén, hladina mRNA poklesne, čo dokazuje znížený prepis génu Cav1.2. Naše
výsledky dokazujú, že PC12 bunky účinne odpovedajú na ovplyvnenie transkripčnými faktormi.

Kľúčové slová: PC12; NGF; siRNA; expresia; Cav1.2.
Úvod a formulácia cieľa
PC12 bunky pochádzajúce z neuroendokrinnýého nádora nadobličky, boli izolované
v roku 1976 Greenom a Tischlerom z adrenálnej meduly potkanov [1]. Odvtedy sú používané
ako modelový systém na štúdium neuronálnej diferenciácie, proliferácie a na štúdium
iónových kanálov. Naše štúdium sme zamerali na napäťovo-závislé vápnikové kanály,
konkrétne na Cav1.2, ktorý zodpovedá okrem iného za svalovú kontrakciu, neurosekréciu
a signalizačné procesy. Diferenciácia buniek je podnietená pridaním neuronálneho rastového
faktora (NGF), ktorý aktivuje Ras/MAP kinázovú dráhu a špecifické transripčné faktory. Tým
zvyšuje expresiu génov v jadre [2]. Opačný efekt, čiže zníženie expresie génov dosiahneme
post-transkripčným utlmovaním špecifických génov. Utlmenie génov je navodené pridaním
malých molekúl siRNA (small interfering RNA),

ktoré sa viažu na komplementárnu

sekvenciu mRNA a degradujú ju [3].
Cieľom predloženej práce je zistiť ako sa mení expresia génu CACNA1C, ktorý kóduje
hlavnú podjednotku Cav1.2 vápnikového kanála po ovlyvnení línie PC12 buniek NGF a ako
ju možno regulovať transfekciou siRNA.
Materiál a metódy
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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. Bunky sme vysádzali v hustote 4x106 buniek/ml na
polylyzínom pokryté Petriho misky s priemerom 35 mm. Diferenciáciu buniek sme dosiahli
pridaním 50 ng/ml NGF (Rat recombinant NGF, 048K1632 Sigma N2513). Bunky sme
kultivovali 1 až 18 dní. Ako kontrola nám slúžili bunky, ktoré rástli bez prítomnosti NGF.
V požadovaný deň (1-18) sme vyizolovala mRNA, zmerali koncentráciu a čistotu mRNA na
spektrometri a následnou reverznou transkriptázou sme získali cDNA, ktorú sme použili ako
templát pre RT-PCR. Ako housekeeper sme zvolili GAPDH, ktorého expresia je konštantná.
Amplifikované gény sme elektroforeticky rozdelili pri napäťovom spáde 10 mV.cm-1
a zmerali sme hodnoty optickej denzity gélu. Z číselných hodnôt sme určili, ako rastie
expresia Cav1.2 v jednotlivých skupinách buniek v závislosti od dĺžky pôsobenia rastového
faktora. Na utlmenie génu pre Cav1.2 sme transfektovali sme do PC12 buniek vystavených 12
dní NGF siRNA (Ambion). Ku kontrolnej skupine buniek sme pridali scRNA. Vzorky sme
odoberali 24 a 72 hod. po transfekcii.
Izolácia mRNA
Celkovú RNA sme izolovali z PC12 buniek pomocou fenol-chloroformovej extrakcie. K
bunkám rozsuspendovaným v 300 µl destilovanej vody sme pridali 300 µl TriReagentTM
(Molecular Research Center, Ltd. USA). Po kultivácii 5 minút pri laboratórnej teplote sme
pridali 100 µl chloroformu. Vzorky sme ponechali 3-minúty pri laboratórnej teplote. Bunky
sme následne centrifugovali v chladenej centrifúge Eppendorf 5145R (Eppendorf, Nemecko)
po dobu 15 minút pri 10 000 ot/min. a 4 °C. Roztok vytvoril dve fázy – vrchnú číru fázu
a spodnú ružovú fázu, ktoré sú od seba oddelené prstencom bielkovín. Do sterilných
skúmaviek sme odobrali vrchnú vodnú fázu. Na precipitáciu RNA z vodnej fázy sme použili
250 µl izopropylalkoholu. Po 10 minútach pri laboratórnej teplote sme vzorky scentrifugovali
v chladenej centrifúge pri 10 000 ot./min. a 4°C. Supernatant sme zliali a k peletu sme pridali
500 µl 75% etanolu. Vzorky sme centrifugovali v chladenej centrifúge pri 4 °C pri 10 000
ot./min. 5 min. Opäť sme zliali supernatant a k peletu sme pridali 500 µl 96% etanolu.
Vzorky sme 15 minútová centrifugovali pri 4°C a 10 000 otáčkach za minútu. Po zliatí
supernatantu sme skúmavky ysušili a pridali redestilovanú RNA vodu v závislosti od veľkosti
peletu. Vzorky sme nechali 15 minút na ľade aby sa pelet rozpustil.
Reverzná transkripcia – prepis mRNA do cDNA
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Na prepis mRNA do cDNA sme použili 1500 ng/µl RNA. Objem mRNA a vody bol 12 µl.
Množstvo odoberanej RNA sme vypočítali pomerom vstupnej koncentrácie RNA a zmeranej
koncentrácie RNA. Vzorky sme centrifugovali na centrifúge Eppendorf AG (Eppendorf,
Nemecko) a vložili na 10 minút do termobloku DRI Block 2B-2D (Techne, UK) nastaveného
na teplotu 65°C. Potom sme vzorky znovu scentrifugovali a pridali komerčný kit Ready – To
- Go - You – Prime First Strand Beads (Amersham Biosciences, UK) rozpustený v 44 µl
destilovanej vody a 2 µl dNTP, () p(dN)6 náhodného hexamérického primeru (Amersham
Biosciences, UK). Ku každej vzorke sme pridali 22 µl tejto zmesi a centrifugovali na
centrifúge Eppendorf AG (Eppendorf, Nemecko). Takto pripravené vzorky sme znovu
umiestnili do termobloku DRI Block 2B-2D (Techne, UK) a inkubovali 1 hodinu pri teplote
37°C. Vzorky sme uchovávali pri -20 °C.
Polymerázová reťazová reakcia
Ako templát do polymerázovej reťazovej reakcie sme použili 4 µl cDNA v reakčnej zmesi
(25 µl) obsahujúcej 100 mM Tris HCl pH 8,8; 500 mM KCl 25mM MgCl2, 1mM deoxyNTPs, 50 pmol primerov a 1U Taq DNA polymerase (Phire Hot stat II, Finzymes). Expresia
glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH) nám slúžila ako interná kontrola.
Sekvencia primerov:
Primer pre Cav1.2 RAT forward 5 ´ CTC CAG CCC AGT GAA AAT GA 3 ´
Primer Cav1.2 RAT reverse 5 ´ GCC AGG GAG ATG CTA CTG AG 3´
Reakčné zmesi sme amplifikovali na cykleri ABI 9700 (AppliedBiosystems, USA).
Amplifikáciu sme dosiahli 35 cyklami. Použili sme nasledovný program.
Počet cyklov

°C

Trvanie

1 cyklus - počiatočná denaturácia

94 °C
94 °C

3 minúty
20 sekúnd

5 cyklov

23 cyklov

72 °C
94 °C
61 °C
72 °C
94 °C
61 °C
72 °C

30 sekúnd
20 sekúnd
30 sekúnd
30 sekúnd
20 sekúnd
30 sekúnd
30 sekúnd

1 cyklus - záverečná polymerizácia

72 °C

5 minút

5 cyklov

Analýza PCR produktu
Po skončení PCR sme vzorky vybrali z termocyklera. Zmiešali sme 10 µl produktu s 4
µl nanášacej farbičky(Gel Loading Dye a DNA Release zmiešanými v pomere 10:1).
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Analyzovali sme elektroforézou v 1,5 % agarózovom géli s dĺžkou 10 cm, pri napätí 100mV
a napäťovom spáde 10 mV.cm-1. Určili sme hodnotu intenzity bandov. Číselné údaje sme
štatisticky spracovali. Signifikanciu pozorovaných rozdielov sme určovali nepárovým ttestom.
Výsledky a diskusia
V našej práci sme pozorovali časový priebeh vplyvu NGF a možnosť ovplyvniť
expresiu Cav1.2 pomocou siRNA. Prítomnosť NGF zastavilo delenie PC12 buniek
a aktivovalo ich diferenciáciu (obr. 1).

A
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Obr. 1 Bunky PC12 A: kontrolné PC12 bunky (vľavo hore) a bunky kultivované v prítomnosti NGF 9 dní
(vpravo hore), foto: Lucia Lichvárová, ÚMFG SAV. B: Veľkosť buniek meraná metódou patch clamp **signifikantný rozdiel voči kontrole (p<0,01)

Prítomnosť NGF spôsobovala nielen diferenciáciu a rast buniek ale aj zvýšenie prepisu
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Cav1.2 (obr. 2) a zvýšenie amplitúdy vápnikového prúdu (obr. 3).
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Obr. 2 Expresia génu pre Cav1.2 v PC12 bunkách spolu s fotografiami agarózového gélu s DNA fragmentami.
Kontrolná bunková línia PC12 (neovplyvnená NGF) je zobrazená ako deň 0, dalšie merania po 4, 6, 9, 15, 18 –
tich dňoch s NGF. . * - zobrazuje signifikantné rozdiely od kontrolnej línie (p<0.05). Obrázok vľavo hore
zobrazuje konštantnú expresiu GAPDH s veľkosťou 309 bp vo všetkých dňoch, vpravo hore je expresia pre gén
Cav1.2 (1. dráha je rebrík s veľkosťou 300 bp; 2. dráha je intenzita v dni 4; 3. dráha zobrazuje intenzitu v dni 6
a 4. dráha intenzitu v dni 9)
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Obr. 3 Amplitúda vápnikového prúdu meraná v kontrolných (deň 0) a diferencovyaných PC12 bunkách (dni 4,
6, 9, 13, 15). Jednotlivé body predstavujú priemerné hodnoty a mean ± SEM pre n nameraných buniek
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Obr. 4 Expresia génu pre Cav1.2 v 14-tom (24 hod. po transfekcii) a v 16-tom dni (72 hod. po transfekcii).
K- kontrolné bunky kultivované iba s transfekčným reagentom, sc – bunky transfekované scRNA, si – bunky
transfekované siRNA pre Cav1.2 gén. Fotka gélu predstavuje intenzitu naamplifikovaných fragmentov pre
Cav1.2 gén v kontrolnej, sc a si skupine buniek. Veľkosť bandov zodpovedá hodnote 290 bp

Záver
Ovplyvnenie PC12 buniek neuronálnym rastovým faktorom navodzuje diferenciáciu
PC12 buniek a spôsobuje morfologické zmeny, ktoré sa prejavujú nielen v molekulárnych ale
aj vo fyziologických vlastnostiach PC12 buniek (napr. rastom amplitúdy vápnikového prúdu).
Stimulácia expresie Cav1.2 kanála a L-typu vápnikového prúdu saturuje približne po 9-tich
dňoch. Transfekcia siRNA tlmí expresiu Cav1.2 génu a dá sa použiť ako nástroj skúmania
podielu Cav1.2 kanála v L-type vápnikového prúdu v PC12 bunkách.
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In vitro kultivácia kalusových kultúr kukurice siatej (Zea mays L.)
hybridov Almansa a Szegedi
Denis Líška, Alexander Lux
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín ,Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; liska.denis@gmail.com

Abstrakt
Kukurica siata (Zea mays L.) je jednou z troch najdôležitejších kultúrnych plodín na Slovensku i vo
svete. To je i jeden z dôvodov, prečo sa výskum zameriava na túto plodinu. Fytohormóny – rastlinné regulátory
rastu - v in vitro kultúrach majú nenahraditeľnú úlohu. V závislosti od ich koncentrácie môžeme rastlinu
udržiavať v diferencovanom, alebo nediferencovanom stave. Poznatky o totipotencii rastlinných buniek sú
základom ďalšieho výskumu. Na kalusových kultúrach môžeme študovať veľké spektrum faktorov. Pri in vitro
kultivácií rastlinného materiálu zohrávajú dôležitú úlohu endogénne a exogénne faktory. Vplyv týchto faktorov
na rastlinné bunky kukurice siatej sme sledovali pri zakladaní kalusových kultúr hybridov Almansa a Szegedi.
Úspešnosť odvodenia kalusu bola rozdielna. Pri hybride Almansa sme získali kalusy z bazálnej časti listovej
plochy a pri Szegedi z klíčneho koreňa.

Kľúčové slová: Fytohormóny; in vitro kultivácia; kalus; kukurica siata; Zea mays L.

Úvod a formulácia cieľa
Kukurica siata (Zea mays L.) je celosvetovo významnou plodinou zaraďujúcou sa na
druhé až tretie miesto za pšenicu a ryžu, čo sa týka produkcie a pestovateľských plôch [1].
I toto je jeden z dôvodov, prečo sa výskum orientuje na túto kultúrnu plodinu. Hlavným
cieľom je získať také hybridy kukurice siatej, ktoré budú odolné voči nepriazni počasia,
kontaminácii pôdy a ďalším biotickým a abiotickým stresom prostredia s ohľadom na výnos.
Pre tieto dôvody je potrebné študovať kukuricu siatu, a to pokiaľ možno čo najkomplexnejšie.
In vitro kultivácia kalusových kultúr je jedným z najefektívnejších, najekonomickejších
a najlepších spôsobov ako získať veľké množstvo výstupov z jednotlivých experimentálnych
činností, a to s malými priestorovými nákladmi.
Základná podmienka je zabezpečiť optimálne fyzikálne vlastnosti kultivácie (správna
teplota, obsah látok a živín v médiu, prístupnosť pre kultúru a pod.) a následne aj optimálnu
koncentráciu rastlinných hormónov [2, 3]. Tým sa zabezpečí optimálny rast a vývin rastlinnej
in vitro kultúry. Všetky tieto podmienky sa menia v závislosti od rastlinného druhu a v našom
prípade aj od hybridu kukurice siatej. Každý z hybridov sa vyznačuje inými podmienkami,
ktoré si vyžaduje pri kultivácii.
Hlavným cieľom nášho výskumu bolo zistiť optimálnu koncentráciu rastových látok
a typ explantátu pri zakladaní kalusových kultúr kukurice siatej. Rovnako sme sa pokúsili
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optimalizovať proces sterilizácie semien kukurice siatej, aby sme dosiahli najvyšší výťažok
z našich pokusov.

Materiál a metódy
Použitým experimentálnym materiálom boli 2 hybridy kukurice siatej, poskytnuté
firmou Sempol spol. s.r.o., Almansa a Szegedi. Semená týchto hybridov boli ošetrené
sterilizačným prostriedkom Savo. Postup sterilizácie bol použitý podľa Naqui et al. (2002)
[4]. Semená boli odmastené prípravkom Jar. V našich pokusoch sme na sterilizáciu použili
100%-tné Savo po dobu 30 minút na semená namočené vo vode 24 hodín. Po premývaní boli
semená až do výsevu uložené v sterilnej destilovanej vode.
Ako kultivačné médium sme použili Murashige – Skoog médium (MS médium) [5].
pH média bolo upravené na pH 5.8. Rastlinný materiál sme kultivovali na MS médiu
s obsahom 2 mg 2,4-D / liter média v Erlenmayerových bankách. Kultivácia rastlinného
materiálu po dobu 6 – 8 týždňov prebiehala v tmavej kultivačnej komore pri teplote 22 °C.
Získané kalusy boli po tomto čase prenesené na nové kultivačné MS médium s 2 mg 2,4-D /
liter kultivačného média a pestované v plastových Petriho miskách.
Sterilizácia nástrojov, Erlenmayerových baniek, MS média a príslušenstva bola v
autokláve pri tlaku 1,5 MPa po dobu 20 min. Práca prebiehala v aseptických podmienkach
flowboxu Fatran.

Výsledky a diskusia
Ako prvý krok sme sledovali vplyv sterilizačného procesu so 100% Savom po dobu 30
minút na klíčivosť semien hybridov Almansa a Szegedi. Dôvodom takejto vysokej
koncentrácie sterilizačného prostriedku Savo bola vysoká kontaminácia semien v in vitro
podmienkach ako exogénna, tak i endogénna v predchádzajúcich pokusoch. Táto vysoká
koncentrácia sterilizačného prostriedku Savo nemala signifikantný vplyv na znižovanie
klíčivosti semien kukurice siatej. V porovnaní s prácou

Naqui et al. (2002) [4] sme

nezaznamenali výrazné zníženie klíčivosti semien po ich vystavení účinku 100%-tného
prostriedku Savo po dobu 30 minút. Klíčivosť oboch hybridov Almansa a Szegedi bola
približne rovnaká, ale kontaminácia výrazne nižšia v porovnaní s kratšou dobou expozície
100% prípravku Savo (20 minút). Pri hybride Almansa vyklíčilo v priemere zo 65 semien 61,
čo percentuálne predstavuje 93,85 %, pri hybride Szegedi vyklíčilo zo 65 semien v priemere
58 semien, čo je 89,23 %.
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Všímali sme si i vplyv moridla na zabránenie kontaminácie semien hybridu Szegedi
(Obr. 1). Zistili sme, že semená ošetrené moridlom a sterilizačným prostriedkom Savo
vykazovali nižšiu kontamináciu, a to až o 61,54 %. Moridlo priaznivo pôsobilo v porovnaní
s nenamorenými semenami na zníženie kontaminácie, čo sa prejavilo vo zvýšenej úspešnosti
v získavaní kalusov kukurice siatej pri hybride Szegedi. Pre vyššiu úspešnosť pri práci in vitro
preto odporúčame aplikáciu moridla na semená kukurice siatej.
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Obr. 1 Graf závislosti kontaminácie semien hybridu Szegedi od použitia moridla

V našom výskume sme sa ďalej venovali vplyvu koncentrácie rastovej látky 2,4-D na
proces kalogenézy. Zistili sme, že koncentrácia 2 mg 2,4-D / liter kultivačného MS média je
najvhodnejšia (Obr. 2). Hybrid Szegedi tvoril kalusy až v 46 %. Hybrid Almansa reagoval
spočiatku na túto koncentráciu nízkou kalogenézou. Kalusy sa tvorili len v 10 % všetkých
pokusov.

Obr. 2 Hybrid Almansa – zakladanie kalusovej kultúry kukurice siatej

Hybrid Almansa (Obr. 3) zle zakladal kalusy z klíčnych koreňov v porovnaní so
Szegedi, a preto kalusové kultúry tohto hybridu boli odvodené z bazálnej časti listovej plochy
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z narasteného rastlinného materiálu v aseptických podmienkach narezaním rastlín na 3 cm
dlhé segmenty a následnou kultiváciou na médiu s obsahom 2 mg 2,4-D / liter. Úspešnosť
v získavaní kalusov sa zvýšila na 30,76 %. Hybrid Szegedi (Obr. 4) bol založený za
rovnakých kultivačných podmienok ako bolo uvedené v práci Naqui et al. (2002) [4].
Úspešnosť získavania kalusov bola i v našich podmienkach približne rovnaká (46%). Pri
hybride Szegedi sme získali kalusy z klíčneho koreňa.

Obr. 3 Hybrid Almansa – kalusová kultúra

Obr. 4 Hybrid Szegedi - kalusová kultúra

Záver
Experimentálne sme potvrdili vplyv dĺžky sterilizácie a moridla pri zakladaní
kalusových kultúr kukurice siatej (Zea mays L.). Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri
morených semenách a predĺženej dobe sterilizácie prostriedkom Savo na 30 minút.
Najvhodnejšou koncentráciou rastových látok pre zakladanie kalusových kultúr z klíčnych
koreňov alebo bazálnej časti listovej plochy v závislosti od použitého hybridu kukurice siatej
je koncentrácia 2 mg 2,4-D / liter v MS médiu.
Zároveň sme dokázali, že existujú veľké rozdiely v zakladaní kalusových kultúr nielen
medzi rastlinnými druhmi, ale aj v rámci jedného druhu akým je kukurica siata (Zea mays L.)
a jej hybridných jedincov. Z experimentov vyplýva, že pre získanie kalusov z ktoréhokoľvek
hybridu treba vždy optimalizovať a prispôsobiť jednotlivé zložky živného média,
predovšetkým koncentráciu syntetického auxinoidu 2,4-D, dĺžku sterilizácie semien
a podmienky pre indukciu kalogenézy pre daný hybrid kukurice siatej (Zea mays L.).
Získané kalusové kultúry kukurice siatej (Zea mays L.) sú dôležitý medzistupeň
v ďalšom výskume. Budeme ich využívať pre zakladanie suspenzných kultúr kukurice siatej a
následne budeme študovať vplyv ťažkých kovov na úrovni rastlinnej bunky.
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Vplyv zvýšenej hladiny testosterónu v období gravidity na materské
správanie potkana laboratórneho (Rattus norvegicus) v teste opätovného
návratu mláďat do hniezda
Eva Macúchová, Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika,
eva.macuchova@gmail.com

Abstrakt
Prenášanie mláďat patrí k dobrým ukazovateľom záujmu potkanej matky o mláďatá. Cieľom našej
práce bolo zistiť, ako ovplyvní fyziologické zvýšenie hladiny testosterónu aplikáciou 2,5 mg
testosterónizobutyrátu na 14. deň gravidity túto formu materského správania potkana laboratórneho (Rattus
norvegicus). Pozorovali sme kontrolné (K:n=4) a testosterónové samice (T:n=4) so svojim potomstvom (mláďatá
pod matkou:n=8). Obe skupiny matiek sme počas prvých 6 dní po pôrode (P0-P1) podrobili 10 min. testu
opätovného návratu mláďat do hniezda, zaznamenávajúc: percento úspešne prenesených mláďat, dobu latencie,
celkové trvanie prenášania a pohlavie prvého preneseného mláďaťa. U T sme v porovnaní s K zistili zníženú
úspešnosť v prenášaní na P0, P4 a P5 deň. V dobe latencie a v celkovom trvaní prenášania sme štatisticky
preukázateľné rozdiely medzi K a T nezistili. Zvýšená hladina testosterónu ovplyvnila výber pohlavia prvého
preneseného mláďaťa samičím smerom. Naše výsledky naznačujú, že zvýšenie hladiny testosterónu v čase
gravidity ovplyvňuje niektoré formy materského správania potkanov.

Kľúčové slová: materské správanie; Rattus norvegicus; testosterón; retrieval test
Úvod a formulácia cieľa
Mláďatá potkana laboratórneho (Rattus norvegicus) patria do skupiny altriciálnych
živočíchov. Rodia sa nedokonale vyvinuté a preto zohráva prítomnosť matky v prvých dňoch
ich života veľmi dôležitú úlohu [1]. K prejavom materskej starostlivosti potkanov o
potomstvo patrí nielen olizovanie tela a anogenitálnej oblasti mláďat, ich pasívne a aktívne
kŕmenie, ale aj ich prenášanie [2], ktoré je ako dobrý ukazovateľ záujmu matiek o potomstvo
jedným z kľúčových komponentov experimentálneho hodnotenia kvality materského
správania napr. v teste opätovného návratu mláďat do hniezda (angl. retrieval test) [3].
Keďže novonarodené potkany nie sú schopné samostatného pohybu, musia byť
prenášané matkou. Tá ich uchopí do papule v oblasti lopatiek, čím dochádza u mláďaťa k
uvoľneniu končatín a chvosta. Takáto reflexná reakcia šetrí matke energiu [4]. Skúsené matky
prenášajú svoje mláďatá efektívne a pomerne rýchlo [1]. Ak matka prenáša mláďatá príliš
drsne, mláďatá ju na svoj diskomfort upozornia pomocou ultrazvukovej vokalizácie
v rozmedzí 22 - 23 kHz [5]. Poradie, v ktorom matka mladé do hniezda prenáša je sex
dependentné, pričom počas prvého týždňa po pôrode prenáša samica skôr mláďatá samčieho
pohlavia [6].
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Prenášanie mláďat matkou môže byť u potkana ovplyvnené viacerými činiteľmi.
K zníženiu jeho výskytu vedie prenatálny stres [7], ako aj podávanie haloperidolu v čase
laktácie [8, 9]. Predĺženie doby latencie v prenášaní spôsobilo postnatálne podávanie kokaínu
[10], ako aj opakované vystavenie matiek pôsobeniu etanolu počas neskorej gravidity a v
prvých dvoch týždňoch po pôrode [11].
Materské správanie môže byť ovplyvnené aj hormonálnymi zmenami, ktoré vznikajú
ako dôsledok adaptácie na neustále sa meniace podmienky prostredia. Cieľom našej práce
bolo zistiť, ako ovplyvňuje intenzitu a charakter prenášania mláďat matkou zvýšenie hladiny
testosterónu v období gravidity.

Materiál a metódy
Zvieratá
V pokuse boli použité samice kmeňa Wistar (n=8) zo štandardného chovu z chovnej
stanice Dobrá Voda Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV a ich
potomstvo. Zvieratá 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 Voda) mali zvieratá k dispozícii ad libitum.
Po označení a 14 dňoch aklimatizácie sme rodičovské zvieratá otestovali na úroveň
excitability a rovnomerne zadelili do kontrolnej (K: n=4) a testosterónovej (T: n=4) skupiny.
Po zostavení priparovacieho plánu boli samice pripustené v pomere 2 : 1 (samice : samec).
Fázu ovulačného cyklu samíc, ako aj graviditu sme určili na základe využitia metódy Neubert
a kol. [12] modifikovanej podľa Marcondes a kol. [13].
Na zvýšenie hladiny testosterónu u gravidných matiek sme použili prípravok Agovirin
Depot - mikrokryštalickú suspenziu testosterónizobutyrátu (TIB) (Biotika a.s., Slovenská
Ľupča). T matkám bol na 14. deň gravidity jednorazovo intramaskulárne (do oblasti zadnej
kočatiny) aplikovaných 2,5 mg TIB (vo forme 0,1 ml mikrokryštalickej vodnej suspenzie).
K matkám bola na ten istý deň injekčne aplikovaná látka s placebo efektom (0,1 ml
sézamového 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).
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Metodika
Testované zvieratá boli podrobené modifikovanému "testu opätovného návratu mláďat
do hniezda" [3]. Materské správanie bolo pozorované v popoludňajších hodinách (od 12:00 –
14:00 hod.), od dňa pôrodu (P0) až po 6. deň veku mláďat (P5). Každá samica bola
separovaná od vrhu na dobu 5 minút, počas ktorých boli mláďatá v prostredí domácej klietky
prenesené do rohu diagonálne oproti pôvodnému hniezdu. Následne bola matka vložená späť
k mláďatám. Jej správanie bolo počas 10 minút nahrávané webkamerou Logitech Qiuckcam E
2500 pomocou softvéru Debut Viedo Capture v 1.42 (Nch Software, USA) a následne
analyzované.
Na základe analýzy videozáznamu sme hodnotili uvedené ukazovatele materského
správania:
a) počet prenesených mláďat, z ktorého sme následne vypočítali percento úspešne
prenesených mláďat zo všetkých mláďat na hniezde;
b) dobu latencie, čiže čas (v sekundách) za ktorý matka vráti do hniezda prvé mláďa;
c) celkové trvanie prenášania, čiže čas (v sekundách) ktorý samica venovala prenášaniu
mláďat;
d) pohlavie prvého preneseného mláďaťa.

Štatistické spracovanie
Štatistické spracovanie dát sme realizovali pomocou parametrického t-testu programu
Statgraphic (verzia 3.0.0.0).

Výsledky a diskusia
V teste opätovného návratu mláďat do hniezda sa K a T samice líšili v percente
úspešné prenesených mláďat. Matky z K skupiny preniesli úspešne plný počet mláďat v každý
z pozorovacích dní (0. - 5.). Matky z T skupiny boli pri prenášaní mláďat menej úspešné. Na
rozdiel od kontroly preniesli v 0. deň úspešne v priemere len 75 % zo všetkých mláďat, na 4.
deň 31 % a na 5.deň 75 %. Úspešne sa im podarilo preniesť všetky mláďatá (100 %) na 1., 2.
a 3. deň. (tab. 1).
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Tab. 1 Percento prenesených mláďat v teste opätovného návratu mláďat do hniezda u K (n=4) a T (n=4)
skupiny potkaních matiek. Hodnoty sú udávané ako priemer za 10 min ± S.E.M.

Pri porovnaní správania K a T skupiny matiek sme v dobe latencie, ako aj v celkovom
trvaní prenášania štatisticky preukázateľné rozdiely nezistili. S pribúdajúcim vekom mláďat
vykazovala doba latencie, ako aj celkové trvanie prenášania u K a T skupiny matiek stúpajúcu
tendenciu (obr.1).

Obr. 1 Vplyv zvýšenej hladiny testosterónu počas gravidity na dobu latencie a celkové trvanie prenášania
v teste opätovného návratu mláďat do hniezda u K (n=4) a T (n=4) skupiny potkaních matiek. Hodnoty sú
udávané ako priemer za 10 min ± S.E.M

Informácie o účinkoch zvýšenej hladiny testosterónu počas gravidity na materské
správanie samíc potkana žiaľ v nám dostupnej literatúre temer úplne absentujú. Nižšiu
úspešnosť v prenášaní mláďat u T matiek v porovnaní s K matkami si vysvetľujeme
rozdielnym správaním samotných K a T mláďat. Kršková a Talarovičová [14] vo svojej práci
uvádzajú, že pri podaní rovnakej dávky testosterónu gravidným samiciam bola u potomstva
takýchto matiek pozorovaná vyššia frekvenciu súťaženia a preliezania mláďat v hniezde.
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Aktivita mláďat by teda mohla byť jedným z možných faktorov znemožňujúcim matke byť
v ich prenášaní úspešnou.
Podľa Miley a kol. [15] vedie u potkanov prenatálne pôsobenie stresu v kombinácii
s postnatálne pôsobiacou zvýšenou dávkou testosterónu k potlačeniu správania súvisiaceho
s prenášaním mláďat. Hoci náš výskum štatisticky preukázateľné rozdiely v dobe latencie
a v celkovom trvaní prenášania medzi K a T matkami nepotvrdil, pozorovali sme, že u T
matiek bola doba latencie ako aj celkové trvanie prenášania dlhšie počas takmer všetkých dní
pozorovania.
Pri sledovaní parametru „pohlavie prvého preneseného mláďaťa“ sme zistili, že v
prípade K skupiny matiek, bolo prvé prenesené mláďa častejšie samčieho pohlavia (v 75%
prípadov). Naopak u T skupiny matiek, bolo prvé prenesené mláďa častejšie samičieho
pohlavia (53% sledovaných prípadov) (obr. 2).

Obr. 2 Vplyv zvýšenej hladiny testosterónu na pohlavie prvého preneseného mláďaťa v teste opätovného
návratu mláďat do hniezda u K a T skupiny potkaních matiek.

Podľa Deviterne a kol. [6] sú mláďatá samčieho pohlavia počas prvého týždňa po
pôrode prenášané skôr ako mláďatá samičieho pohlavia. Pri analýze výsledkov z testu
opätovného návratu mláďat do hniezda sme zistili, že T matky prenášali ako prvé mláďa
samičieho pohlavia, zatiaľ čo v prípade K matiek bolo prvé prenesené mláďa samčieho
pohlavia.

Záver
Zvýšenie hladiny testosterónu počas gravidity ovplyvnilo niektoré aspekty materského
správania súvisiace s prenášaním mláďat u samíc potkana laboratórneho. Viedlo k zníženiu
úspešnosti v prenášaní mláďat a ovplyvnilo tiež pohlavie prvého preneseného mláďaťa
samičím smerom.
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Závislosť príjmu potravy od morfológie tela Hirudo verbana Carena, 1820
Andrea Majnholdová, Janka Schlarmannová, Igor Marhevský
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra zoológie a antropológie,
Nábrežie mládeže 91, 949 01 Nitra, Slovenská republika, a.majnholdova@gmail.com

Abstrakt
Autochtónne druhy lekárskych pijavíc sa v minulosti hojne vyskytovali na vodných biotopoch južného a
západného Slovenska no v súčasnosti vďaka odvodňovaniu a regulácii tokov došlo k výraznému poklesu
populácií týchto doposiaľ podrobne nepreskúmaných druhov. Cieľom výskumu bolo sledovať morfologické a
fyziologické charakteristiky jedincov druhu Hirudo verbana Carena, 1820 v závislosti od zmien teploty vodného
prostredia. Sledovania sme uskutočňovali celkovo na 48 jedincoch druhu Hirudo verbana Carena 1820, z čoho
24 jedincov bolo odchytených z voľnej prírody a 24 certifikovaných jedincov bolo zakúpených od chovateľky z
Detvy. Výskumom sme zistili závislosť medzi množstvom nasatej krvi a morfologickými charakteristikami
jedincov. Vo výsledkoch sa prejavila korelácia medzi dĺžkou tela a množstvom nasatej krvi. Tieto závislosti sa
však prejavujú iba u certifikovaných jedincov a to vo všetkých troch teplotných variantoch.

Kľúčové slová: pijavice; Hirudo verbana Carena, 1820; morfológia; príjem potravy

Úvod a formulácia cieľa
Zo zástupcov triedy Hirudinea sa na našom území vyskytuje Hirudo verbana Carena,
1820 [1]. Druhy rodu Hirudo sa živia výhradne krvou rýb, obojživelníkov a cicavcov, ktorú
uskladňujú v črevných vydutinách [2]. Hlavným cieľom práce bolo sledovať a porovnať
morfologické a fyziologické charakteristiky jedincov Hirudo verbana Carena, 1820
v závislosti od zmenených ekologických činiteľov, konkrétne teploty vodného prostredia.
V priebehu výskumu sme sledované jedince exponovali zmeneným teplotným podmienkam.
Cieľom bolo zistiť pôsobenie teploty vody na metabolizmus a správanie jedincov a tak zistiť
optimálne podmienky pre vývin tohto autochtónneho druhu.
Výskum bol navrhnutý s cieľom lepšie poznať skúmaný druh Hirudo verbana Carena,
1820. Ide o autochtónny druh charakteristický produkciou hirudínu a ďalších aktívnych látok,
ako i tvorbou kolagénu a prítomnosťou niekoľkých druhov baktérií v čreve [3]. Vzhľadom na
nízku početnosť týchto populácií je hlavným cieľom výskumu zistiť charakteristiky a
optimálne životné podmienky pre vývin druhu. Prispeje sa tým k ochrane a šetrnému
zaobchádzaniu s jeho prirodzenými biotopmi.

Materiál a metódy
V rámci navrhnutej koncepcie výskumu sme zisťovali údaje z oblasti anatómie,
morfológie a fyziológie Hirudo verbana Carena, 1820 z prírodných lokalít, porovnali ich

508

BIOLÓGIA

s charakteristikami jedincov odchovaných v zajatí a zistili vplyv zmenených životných
podmienok na ich vývin. Lokalita, na ktorej bol v prírode uskutočnený odchyt voľne žijúcich
jedincov je priehrada, ktorá sa nachádza v katastri obce Nevidzany v okrese Zlaté Moravce.
Územie s vodnou nádržou je lokalizované 1 km východne od obce. Okolie tvorí z väčšej časti
dubovo - hrabový les, ktorý miestami prechádza do lužného lesa. Vodná nádrž leží vo výške
170 m n. m. a jej okolie dosahuje nadmorskú výšku do 320 m n. m. [4].
Celkovo sme sledovania uskutočnili na 48 jedincoch druhu Hirudo verbana Carena
1820, z čoho 24 jedincov bolo odobratých z voľnej prírody a 24 certifikovaných jedincov
odkúpených od chovateľky z Detvy. Jedince boli počas pokusov umiestnené pri teplote vody
15°C, 20°C a 25°C (tab. 1).

Tab. 1 Varianty teploty vody pri pokusoch s jedincami Hirudo verbana Carena 1820.
Exponovaný druh Hirudo verbana Carena, 1820
Variant pokusu

odchytené jedince

zakúpené jedince

Teplota vody 15°C

24

24

Teplota vody 20°C

24

24

Teplota vody 25°C

24

24

V rámci sledovania sme zaznamenávali nasledovné charakteristiky:
• hmotnosť tela pijavice - sme zisťovali gravimetrickou metódou na analytických
váhach Ohaus typ EP 114 s presnosťou na 0,0001 g. Jedince boli zvážené 2-krát pred
nakŕmením s odstupom 7 dní a následne boli nakŕmené. Následne boli jedince
umiestnené pri stanovenej teplote vody a 8-krát zvážené. Jedince Hirudo verbana
Carena, 1820 sme vážili v 7- dňových intervaloch.
• dĺžku tela pijavice - sme zisťovali meraním pevným meradlom s presnosťou na 5 mm.
Dĺžka bola meraná u nehybných jedincov v relaxovanom stave, ktorý sme dosiahli
umiestnením jedincov do nádob s octanom. Zistené údaje boli použité na vytvorenie
grafov korelácie morfologických charakteristík tela a množstva nasatej krvi.

Výsledky a diskusia
Za účelom zistenia závislosti dĺžky tela a množstva nasatej krvi sme potrebovali zistiť
dĺžku tela jedincov pred nakŕmením. Následne boli tieto údaje korelované s množstvom
nasatej krvi samotných jedincov. Po vytvorení grafov sa dokázala závislosť medzi dĺžkou tela
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a množstvom nasatej krvi, a to u certifikovaných jedincov vo variantoch so zníženou teplotou
15°C, optimálnou teplotou 20°C a aj zvýšenou teplotou 25°C. Z grafickej interpretácie údajov
vyplýva, že u certifikovaných pijavíc Hirudo verbana Carena, 1820 je schopnosť nasať určité
množstvo krvi závislá od dĺžky tela daného jedinca. Z obr. 1 - 3 je jasne vidieť, že jedince
s najmenšou telesnou dĺžkou, boli schopné prijať najmenšie množstvo krvi. Naopak jedince
s väčšou dĺžkou tela prijímali pri kŕmení väčší objem krvi. Z výsledkov pokusu vyplýva
priama úmernosť medzi dĺžkou tela certifikovaných pijavíc a objemom krvi, ktorú sú schopné
prijať pri kŕmení. Nakoľko, ale pri porovnávaní týchto parametrov pracujeme s biologickými
živými systémami a korelácia medzi nimi nie je úplne ideálna, pridali sme do Obr. 11 - 13
pre lepšiu názornosť aj lineárne trendové spojnice pre obe hodnoty.

Obr. 1 Porovnanie dĺžky tela (modrá) a množstva nasatej krvi (červená) u certifikovaných jedincov Hirudo
verbana Carena, 1820 pri teplote 15°C.
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Obr. 2 Porovnanie dĺžky tela (modrá) a množstva nasatej krvi (červená) u certifikovaných jedincov Hirudo
verbana Carena, 1820 pri teplote 20°C.

Obr. 3 Porovnanie dĺžky tela (modrá) a množstva nasatej krvi (červená) u certifikovaných jedincov Hirudo
verbana Carena, 1820 pri teplote 25°C.

Pri jedincoch Hirudo verbana Carena, 1820 odchytených na prírodnej lokalite sme
rovnako ako pri certifikovaných jedincoch vytvorili grafy závislosti dĺžky tela a množstva
nasatej krvi. Zistené údaje o dĺžke tela pijavíc pred nakŕmením sme korelovali s množstvom
nasatej krvi samotných jedincov. Po vytvorení grafov sa však nedokázala závislosť medzi
dĺžkou tela a množstvom nasatej krvi ani v jednom z teplotných variantov (znížená teplota
15°C, optimálna teplota 20°C, zvýšená teplota 25°C). Z grafickej interpretácie údajov
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vyplýva, že u jedincov Hirudo verbana Carena, 1820 odchytených na prírodnej lokalite
schopnosť nasať určité množstvo krvi nie je závislá od dĺžky tela daného jedinca. Z obr. 4 - 6
vidieť, že aj jedince s malou telesnou dĺžkou sú schopné prijať rovnaké alebo väčšie
množstvo krvi ako jedince s väčšou dĺžkou tela. Z výsledkov pokusu nevyplýva žiadna
korelácia medzi dĺžkou tela odchytených pijavíc a objemom krvi, ktorú sú schopné prijať pri
kŕmení. Do obr. 4 - 6 sme rovnako ako pri certifikovaných jedincoch pre lepšiu názornosť
pridali aj lineárne trendové spojnice pre obe hodnoty.

Obr. 4 Porovnanie dĺžky tela (modrá) a množstva nasatej krvi (červená) u odchytených jedincov Hirudo verbana
Carena, 1820 pri teplote 15°C.

Obr. 5 Porovnanie dĺžky tela (modrá) a množstva nasatej krvi (červená) u odchytených jedincov Hirudo verbana
Carena, 1820 pri teplote 20°C.
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Obr. 6 Porovnanie dĺžky tela (modrá) a množstva nasatej krvi (červená) u odchytených jedincov Hirudo verbana
Carena, 1820 pri teplote 25°C.
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Morfologická charakteristika fertilných jedincov Dipsacus fullonum L.
na nekosených a dvojkosných lúkach
Igor Marhevský
Constantine the Philosopher University, Faculty of Natural Sciences, Department of Botany
and Genetics, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra, Slovak Republic, igor.marhevsky@ukf.sk

Abstrakt
Cieľom trojročného výskumu bolo štúdium morfologických charakteristík druhu Dipsacus fullonum L.
na nekosených a dvojkosných lúčnych spoločenstvách. Terénny výskum prebiehal v období vegetačných sezón.
Trval od 22. septembra 2006 do 20. októbra 2008. Výskum bol realizovaný prostredníctvom 14 trvalých
výskumných plôch.
Veľkostná štruktúra populácie je závislá najmä od frekvencie kosenia a dostatku vody na stanovišti.
V kosených porastoch je všeobecne väčší počet nižších rastlín ako na stanovištiach nekosených. Hrúbka byle
kvitnúcich rastlín a ich celkový habitus rovnako závisí od kosenia porastov. Vo všeobecnosti možno povedať, že
rastliny na stanovištiach zásobených vodou sa na kosenie porastu adaptujú úspešnejšie.
Počet kvitnúcich jedincov a veľkosť súkvetí rovnako kolíše v závislosti od frekvencie a načasovania
kosenia. Stresovo na rastliny pôsobí najmä kombinácia nedostatku vody a systému hospodárenia na dvojkosných
lúkach.

Kľúčové slová: Dipsacus fullonum; morfológia, dvojkosné lúky;
Úvod a formulácia cieľa
Populačná biológia rastlín sa ako vedná disciplína sformovala v sedemdesiatych
rokoch 20. storočia. Podnetom sa stala prednáška J. L. Harpera na Britskej ekologickej
spoločnosti v roku 1967 publikovaná v časopise Journal of Ecology pod názvom „Darwinian
approach to plant ecology“. Táto sa stretla so značným ohlasom v severozápadnej Európe
a v severnej Amerike. Ani nie o desať rokov neskôr, v roku 1975 na Svetovom botanickom
kongrese v Leningrade vzniká Medzinárodná spoločnosť rastlinných demografov, neskôr
premenovaná na Medzinárodnú spoločnosť rastlinných populačných biológov. Cieľom
populačnej biológie je študovať a popisovať vzťahy medzi životnými formami rastlín,
ekologickými podmienkami, reprodukciou a inými faktormi. Pomocou populačnej biológie
môžeme pochopiť a objasniť vznik rôznorodostí jedincov v populáciách a hľadať vzájomné
vzťahy medzi najrôznejšími faktormi, ktoré ju ovplyvňujú (Eliáš, 2000).
Práca je zameraná na štúdium populačnej biológie druhu Dipsacus fullonum L.
Podnetom na publikovanie výskumu boli chýbajúce informácie o variabilite morfologických
charakteristík tohto rastlinného druhu.
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Materiál a metódy
Lokalita Jelienka, na ktorej výskum prebiehal sa nachádza v katastri obce Nová Ves
nad Žitavou v okrese Nitra (obr. 1). Z východu a juhu je ohraničená územím s miestopisným
názvom Slepčiansky háj, pričom jeden úsek východnej hranice tvoria vinohrady. Severná
a západná časť lúky hraničí s poľnohospodárskou ornou pôdou. Tieto obrábané polia sa
zvažujú smerom na severozápad k rieke Žitava, ktorá je od Jelienky vzdialená asi 800 metrov.

Obr. 1 Okolie lokalitoy Jelienka. Mierka mapy 1:25 000. Mapový podklad: (HIKING.SK, 2009)

V zmysle vytýčených cieľov sme sa rozhodli výskum realizovať na dvoch častiach
lúky a to kosenej a nekosenej. Terénny výskum sa začal na jeseň 22. septembra 2006. Do 30.
októbra 2006 sme mapovali porasty, zakladali trvalé výskumné plochy pre sledovanie druhu
Dipsacus fullonum L. a zisťovali údaje. V roku 2007 sa výskum na lokalite Jelienka začal 19.
apríla, prebiehal počas celého vegetačného obdobia a ukončený bol 9. novembra 2007.
V poslednom roku pokračoval výskum od 25. apríla do 20. októbra 2008. Trvalé výskumné
plochy pre sledovanie Dipsacus fullonum L. 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 plôch vybrali na nízko
položených a zamokrených stanovištiach a druhú polovicu na stanovištiach suchých
s nedostatkom vlahy. Všetky trvalé výskumné plochy sú rovnakej veľkosti 5x5 metrov (25
m2) a v teréne sú označené farebnými kolíkmi.
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Na všetkých trvalých výskumných plochách sme zaznamenávali tieto údaje:
- Výšku kvitnúcej byle sme zisťovali na súbore 10 náhodne vybraných jedincov. Meraná
bola od povrchu pôdy až po vrchol najvyššieho súkvetia a bola zaznamenávaná v mm.
- Hrúbka kvitnúcej byle bola meraná na 10 náhodne vybraných jedincoch na kvitnúcej
stonke vo výške pod jej prvým rozkonárením a bola zaznamenávaná v mm.
- Veľkosť súkvetí bola zisťovaná na náhodnom súbore 10 súkvetí na danej rastline. Výšku
hlávky sme merali od miesta vyrastania zákrovných listeňov po vrchol najvyšších plievok.

Výsledky a diskusia
Výška byle kvitnúcich rastlín bola zisťovaná na súbore 10 náhodne vybraných
jedincov. Údaje už od začiatku naznačovali rozdielnu výšku pri rastlinách na stanovištiach
dvojkosných lúk a nekosených porastov. Po vyhodnotení nameraných údajov sa predpoklad
potvrdil a to s vysokou presnosťou. Priemerná výška rastlín na nekosených stanovištiach (rok
2006) sa pohybuje od 1150 do 1913 mm. Pri systéme hospodárenia na dvojkosných lúkach v
roku 2007 sa priemerná výška rastlín pohybovala od 429 do 920 mm a v roku 2008 od 340 do
545 mm. Môžeme teda konštatovať, že vplyv na vzrast byle kvitnúcich jedincov malo najmä
pravidelné kosenie lúčnych porastov. Podrobné údaje zo všetkých plôch sú v grafe (obr. 2).
Výsledky sú porovnateľné s údajmi uvádzanými v publikácii Veľký kľúč na určovanie vyšších
rastlín II, kde sú uvádzané hodnoty 500 – 2000 mm (Dostál, 1992).

Obr. 2 Priemerná výška byle kvitnúcich jedincov na nekosených stanovištiach (rok 2006 - modrá) a na
dvojkosných lúkach (rok 2007 – červená a rok 2008 - zelená)
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Hrúbka byle kvitnúcich rastlín bola zisťovaná na súbore 10 náhodne vybraných rastlín.
Namerané údaje pre každú trvalú výskumnú plochu boli spriemerované a vyhodnotené
graficky. V roku 2006 dosahovala hrúbka kvitnúcej byle u jedincov rastúcich na nekosených
stanovištiach hodnoty od 5,1 do 8,4 mm. Na stanovištiach dvojkosných lúk v roku 2007
dosahovala priemerná hrúbka byle kvitnúcich rastlín na trvalých výskumných plochách
hodnoty od 2,8 do 5,2 mm. V poslednom roku výskumu dosahovala priemerná hrúbka byle
kvitnúcich jedincov na dvojkosných lúkach hodnoty od 3,0 4,7 mm. Priemerná hodnota
hrúbky byle kvitnúcich jedincov na všetkých 14 trvalých výskumných plochách za rok
2006 bola 6,9 mm, za rok 2007 4,0 mm a za rok 2008 bola priemerná hrúbka byle na
všetkých TVP 3,7 mm. Vplyvom dvojkosného systému hospodárenia na lúčnych porastoch
poklesla hrúbka byle kvitnúcich rastlín v priebehu obdobia rokov 2006 až 2008 na všetkých
trvalých výskumných plochách na polovicu (obr. 3). Zo zistených výsledkov vyplýva, že na
hrúbku kvitnúcej byle rastlín populácie Dipsacus fullonum L. má vplyv najmä frekvencia
a načasovanie kosenia porastov.
Lisyová, (2000) v podobnom výskume populácie jedincov Fallopia japonica uvádza
hrúbku stoniek od 3 do 27 mm. Hrúbkový rast tejto populácie je vyšší, vzhľadom na to, že ide
o druh s výrazne vyššou tvorbou biomasy.

Obr. 3 Priemerná hrúbka byle kvitnúcich rastlín na 14 TVP nekosených stanovíšť v roku 2006 (modrá) a na
dvojkosných lúkach v roku 2007 (červená) a v roku 2008 (zelená)
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Veľkosť súkvetí sa na trvalých výskumných plochách nekosených stanovíšť
a stanovíšť dvojkosných lúk sa výrazne líši. Na nekosených stanovištiach (rok 2006)
priemerná výška súkvetia kolíše od 62 do 83 mm. Na dvojkosných lúkach v roku 2007 kolíše
priemerná výška súkvetia od 43 do 59 mm a v roku 2008 dosahuje hodnoty od 36 do 57 mm.
Na všetkých 14 trvalých výskumných plochách klesla veľkosť súkvetí v závislosti na kosení
porastov a po zavedení systému hospodárenia na dvojkosných lúkach klesla veľkosť súkvetí
až o tretinu. Podrobné výsledky zo všetkých 14 trvalých výskumných plôch uvádzame na obr.
4. Rovnaké hodnoty veľkosti skvetí uvádza Dostál, (1992) vo Veľkom kľúči na určovanie
vyšších rastlín II, a to v rozpätí od 30 do 90 mm.

Obr. 4 Priemerná výška odkvitnutých súkvetí na 14 trvalých výskumných plochách pri režime nekosených lúk
v roku 2006 (modrá), a pri režime dvojkosných lúk v roku 2007 (červená) a v roku 2008 (zelená)

Zoznam použitej literatúry
[1]

Eliáš, P. (2000) Populačná biológia rastlín VI. Nitra, p. 9

[2]

Hiking.Sk Turistická mapa. [Online: 23. 2. 2011.] http://www.turistickamapa.sk/.

[3]

Dostál, J. (1992) Veľký kľúč na určovanie vyšších rastlín II. SPN, Bratislava, 792 s.

[4]

Lisyová, J. (2000) Štruktúra a dynamika populácie invazívneho druhu Fallopia japonica
(Houtt.) na juhozápadnom Slovensku. In Eliáš, P. Populučná biológia rastlín VI. Nitra.

518

BIOLÓGIA
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poruchou sluchu
Ivica Mašindová1,2, Lukáš Varga2,3,4, Lucia Valentínová1, Milan Profant3, Iwar Klimeš1,
Daniela Gašperíková1
1

Slovenská akadémia vied, Ústav experimentálnej endokrinológie, Laboratórium diabetu
a porúch metabolizmu, Vlárska 3, 833 06 Bratislava, Slovenská republika;
2
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava, ivica.masindova@savba.sk;
3
Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, I. Otorinolaryngologická klinika,
Antolská 11, 851 07 Bratislava, Slovenská republika;
4
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie,
Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava

Abstrakt
Poruchy sluchu sú rozšírené celosvetovo s prevalenciou približne 1:1000 novonarodených detí. U viac
ako polovice jedincov vzniká toto poškodenie v dôsledku genetických defektov. Najčastejšou príčinou
bilaterálnej senzorineurálnej poruchy sluchu (SNHL) sú recesívne mutácie v génoch kódujúcich konexínové
podjednotky medzibunkových spojení „Gap Junction“ v Cortiho orgáne vnútorného ucha. Mutácie v géne GJB2
kódujúcom konexín 26, sú predominantnou príčinou tejto poruchy. Cieľom našej práce bolo identifikovať „hotspot“ mutácie v géne GJB2 prostredníctvom metódy MLPA u 60 pacientov so SNHL. Analyzovali sme
konexínové gény GJB2, GJB6 a ďalšie gény, ktorých mutácie spôsobujú rôzne formy porúch sluchu. U 30
jedincov sme v géne GJB2 identifikovali 4 rôzne recesívne mutácie c.35delG, c.167delT, c.1+1G>A,
c.313_326del a zároveň u jedného pacienta s mutáciou v géne GJB2 aj recesívnu deléciu génu GJB6
delD13S1830. Je nevyhnutné pokračovať v analýze spomenutých génov s použitím ďalších metód, nakoľko
MLPA zachytáva iba najčastejšie sa vyskytujúce mutácie pričom ich spektrum môže byť oveľa rozmanitejšie.

Kľúčové slová: konexín 26, gén GJB2, MLPA, DNA analýza
Úvod a formulácia cieľa
Vlastným orgánom sluchového zmyslu je Cortiho orgán lokalizovaný v kochley
vnútorného ucha. Vláskové bunky Cortiho orgánu sú sluchovými receceptormi, ktoré
prevádzajú zvukom indukované mechanické stimuly na elektrické impulzy [1]. Tri rady
vonkajších a jeden rad vnútorných vláskových buniek sú ukotvené na bazilárnej membráne.
Ich vlásky lokalizované na apikálnej strane buniek sú vnorené do membrana tectoria [1].
Šírenie akustických vĺn spôsobuje vzájomný posun tektoriálnej a bazilárnej membrány, čím
dochádza k ohybu vláskov a otváraniu draslíkových kanálov. Otvorené draslíkové kanály
umožnia vstupu K+ do vláskových buniek, dochádza k depolarizácii membrány, otvoreniu
Ca2+ kanálov, vstupu iónov vápnika do buniek a šíreniu akčného potenciálu po nervus
cochlearis [2]. K+ ióny z vláskových buniek prechádzajú draslíkovými kanálmi do
podporných buniek, vrámci ktorých difundujú prostredníctvom „Gap Junctions“ až k stria
vacsularis, odkiaľ sú aktívne transportované do endolymfy v scala media [2].
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Medzibunkové spojenie „Gap Junction“ je zložené z dvoch častí, konexónov
lokalizovaných v cytoplazmatickej membráne susedných buniek. Konexóny pozostávajú zo 6
podjednotiek

konexínov

(Obr.1).

Každý

konexín

je

proteín

tvorený

štyrmi

transmembránovými doménami spojenými dvomi extracelulárnymi a jednou intracelulárnou
slučkou [3]. Mutácie v konexínových génoch narúšajú recykláciu K+ po odznení akčného
potenciálu, čo vyúsťuje až k smrti buniek a strate sluchu [4].

Obr.1 Cortiho orgán, medzimembránové spojenia „Gap Junctions“. V zelenom kruhu sú zobrazené „Gap
Junctions“ spojenia s vyznačeným konexónom a jeho podjednotkami konexínmi [5].

Mutácie v géne kódujúcom konexín 26 sú najčastejšími príčinami vrodenej bilaterálnej
senzorineurálnej straty sluchu, obojstranného poškodenia vnútorného ucha a sluchovej dráhy
[6]. Konexín 26 je kódovaný génom GJB2 lokalizovaným na 13. chromozóme [7]. Frekvencia
výskytu jednotlivých mutácií tohto génu sa v rámci etnických skupín líši [8, 9, 10, 7], pričom
najrozšírenejšie sú recesívne mutácie [6]. Predominantnou mutáciou génu GJB2 v
kaukazoidnej populácii (50%) je recesívna delécia jedného zo šiestich guanínov v pozícii 30 –
35 a môže byť označená ako c.30delG alebo c.35delG [8, 9]. Táto delécia jedného nukleotidu
vedie k posunu čítacieho rámca (frameshift), vytvoreniu stop kodónu TAG na 12.
aminokyseline a predčasnému ukončeniu syntézy proteínu konexínu 26 [8]. Najrozšírenejšou
mutáciou u Aškenázskych židov je recesívna c.167delT [9], delécia tymínu v pozícii 167,
ktorá tiež spôsobuje frameshift a vytvorenie predčasného stop kodónu na 81. aminokyseline
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[9]. V populácii Slovenských Rómov (v práci Minárik a kol. 2003) bola popísaná ako
najčastejšia mutácia c.71G>A [10], v literatúre uvádzaná ako častá mutácia v Indickej
a Pakistanskej populácii [7]. Väčšina mutácií génu GJB2 sa vyznačuje autozomálne
recesívnym spôsobom dedičnosti, preto sa strata sluchu neprejaví v prípade poškodenia iba
jednej alely, v heterozygotnom stave. Na prejavenie sa poškodenia je potrebná prítomnosť
recesívnej mutácie na oboch alelách (homozygotný stav) alebo prítomnosť dvoch rôznych
mutácií (zložená heterozygozita). V géne GJB2 boli popísané aj dominantné mutácie, ktoré
spôsobujú stratu sluchu alebo stratu sluchu spojenú s chorobami kože [11].
Ďalším konexínovým génom, ktorého mutácie vyúsťujú do senzorineurálnej straty
sluchu je gén GJB6. GJB6 kóduje konexín 30 a nachádza sa na 13. chromozóme, 800 kb
teloméricky od génu GJB2 [12]. Rovnako ako GJB2 aj GJB6 je predominantne exprimovaný
v kochley vnútorného ucha, ale nachádza sa aj v epitelových bunkách [12]. V géne GJB6 boli
popísané relatívne časté veľké delécie, ktoré sa vyskytujú približne u 50% nepočujúcich
jedincov s heterozygotnými mutáciami v GJB2 géne [13]. Delécie svojim rozsahom zasahujú
rôzne veľké úseky 13. chromozómu od 131 až do 920 kb, čím dochádza k delécii časti, celého
génu GJB6, GJB2, prípadne ďalších génov nachádzajúcich sa v ich blízkosti [14] .
Strata sluchu je celosvetovo najrozšírenejšou senzorickou poruchou s prevalenciou
približne 1:1000 narodených detí [16]. Genetické príčiny poruchy sluchu sa vyskytujú viac
ako u polovice prípadov s týmto poškodením [1].
Cieľom našej práce bolo identifikovať najčastejšie sa vyskytujúce mutácie v génoch
GJB2 a GJB6 prostredníctvom metódy MLPA.

Materiál a metódy
Analyzovaný súbor tvorilo 60 pacientov so senzorineurálnou poruchou sluchu I.ORL
kliniky LFUK a internátnej školy pre deti so sluchovým postihnutím v Bratislave. Pacientom
bola odobratá vzorka periférnej krvi na analýzu DNA. DNA bola izolovaná štandardným
postupom komerčne dodávaného kitu FlexiGene DNA isolation Kit (Qiagen, Nemecko).
Na preskríning požadovaných génov bola zvolená metóda MLPA (Multiplex Ligationdependent Probe Amplification) s použitím kitu SALSA MLPA KIT 163-C1 (MRC-Holland)
a cykléra Eppendorf Mastercycler EP 534 X gradient S (Eppendorf, Nemecko). MLPA kit
obsahuje spolu 49 prób detegujúcich 3 tzv. „hot-spots“ mutácie génu GJB2, próbu na detekciu
309kb delécie génu GJB6, próby na exóny génov GJB2, GJB6, GJB3, WSF1 a navyše próby
génu POU3F4.
Na elektroforetickú separáciu fragmentov MLPA amplifikačných produktov bol
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použitý genetický analyzátor ABI PRISM 310 DNA (Applied Biosystems, USA).
MLPA dáta boli vyhodnotené pomocou softvéru GenMarker, verzia 1,85
(SoftGenetics, USA).

Výsledky a diskusia
Defekty génu kódujúceho proteínové podjednotky medzibunkových spojení „Gap
Junctions“ konexínu 26 sú najčastejšou genetickou príčinou vzniku senzorineurálnej poruchy
sluchu (SNHL) [3], preto sme sa rozhodli analyzovať gén GJB2 u 60 pacientov s týmto
poškodením. Nakoľko mutácia c.35delG sa môže vyskytovať až u 50% pacientov s
autozomálne recesívnou SNHL kaukazoidnej populácie [8], uprednostnili sme pred metódu
priameho obojsmerného sekvenovania preskríningovú metódu MLPA. MLPA (Multiplex
Ligation-dependent Probe Amplification) nadizajnovaná na detekciu najčastejšie sa
vyskytujúcich mutácií v génoch spôsobujúcich poruchu sluchu, nám umožnila rýchly obraz
o mutáciách vyskytujúcich sa nielen v géne GJB2, ale aj GJB6 a ďalších génoch v rámci
analýzy jednej vzorky naraz. Výhodou tejto metódy je tiež detekcia veľkej delécie, konkrétne
delD13S1830, ktorú metódou obojsmerného sekvenovania nie je možné zachytiť.
Pomocou MLPA sa nám podarilo identifikovať v skupine 60 pacientov 16 jedincov s
mutáciou c.del35G v géne GJB2 v homozygotnom stave, 6 jedincov so zloženými
heterozygotnými mutáciami a 8 s jednou mutáciou v heterozygotnom stave (Tab.1).
Tab.1 Identifikované mutácie v génoch GJB2 a GJB6

Počet
jedincov

Mutácia

16

c.35delG

homozygot

GJB2

2

c.35delG, c.313_326del

zložený heterozygot

GJB2

1

c.1+1G>A, c.167delT

zložený heterozygot

GJB2

1

c.35delG, c.167delT

zložený heterozygot

GJB2

1

c.35delG, c.1+1G>A

zložený heterozygot

GJB2

1

c.35delG, delD13S1830

zložený heterozygot

GJB2, GJB6

7

c.35delG

heterozygot

GJB2

1

c.1+1G>A

heterozygot

GJB2

Gén

V našom súbore pacientov sa delécia c.35delG vyskytovala tiež s najvyššou
frekvenciou. U jedného pacienta sme identifikovali v géne GJB6 heterozygotnú deléciu
delD13S1830 a zároveň heterozygotnú bodovú deléciu c.del35G v géne GJB2. Prítomnosť
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delécií c.35delG, c.167delT a c.313_326del v Slovenskej populácii bola publikovaná v práci
Minárik a kol. 2005 [10]. Nami detegované mutácie c.1+1G>A (substitúcia prvého nukleotidu
guanínu za adenín v 1. intróne) a delécia delD13S1830 (delécia 309kb) doposiaľ v Slovenskej
populácii identifikované neboli, boli však identifikované vo viacerých krajinách,
napr. Španielsku, Maďarsku, Českej republike [13, 17, 15].
Všetky nami nájdené mutácie majú autozómovo recesívny charakter, preto genetická
príčina vzniku poškodenia SNHL bola potvrdená iba u 22 nositeľov mutácií v homozygotnom
stave alebo u zložených heterozygotov. U 8 jedincov s jednou mutovanou alelou genetickú
príčinu ochorenia potvrdiť nemôžeme, ale nemôžeme ju ani vyvrátiť, nakoľko nami zvolená
metóda deteguje iba určité defekty a preto sú nevyhnutné ďalšie analýzy génu ako GJB2, tak
aj GJB6, prípadne ďalších z množstva génov zodpovedných za vznik vrodenej
senzorineurálnej poruchy sluchu.

Obr.2 Heterozygotná mutácia c.35delG v géne GJB2 detegovaná metódou MLPA. Červené vrcholy predstavujú
negatívnu kontrolu, modré vrcholy vzorku analyzovaného pacienta. Polovičná výška modrého vrcholu,
zvýraznené šípkou, znázorňuje jednu alelu prítomnú u pacienta, heterozygotnú deléciu c.35delG.

Záver
Z analyzovaného súboru 60 pacientov so senzorineurálnou stratou sluchu sme
identifikovali u polovice 5 rôznych recesívnych mutácií v génoch GJB2 a GJB6. U 22
jedincov sme mohli potvrdiť príčinu vzniku ochorenia v dôsledku prítomnosti homozygotnej
alebo zloženej heterozygotnej recesívnej mutácie týchto génov. Identifikácia a ďalšie štúdium
samotných mutácií je nevyhnutné k poznaniu genotypovo-fenotypových vzťahov porúch
sluchu, nakoľko by potvrdenie genetickej príčiny vzniku tohto poškodenia mohlo zvýšiť
kvalitu genetického poradenstva a potenciálne v budúcnosti pozitívnych pacientov zvýhodniť
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ako kandidátov pre kochleárne implantáty.
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Abstrakt
Euglena gracilis, jednobunkový eukaryotický organizmus z radu Euglenida, má určité molekulárne
špecifiká. Patrí k nim postranskripčná úprava zvaná trans-splicing, ktorá zahŕňa interakciu jadrových mRNA
s SL-RNA, kedy 5´ koncové časti jadrových mRNA sú nahradené 5´koncovými časťami SL-RNA, čím mRNA
získavajú v rámci SL-RNA sekvencie čiapočku (cap). Ďalším špecifikom je prítomnosť chloroplastov obalených
troma membránami, ktoré vznikli sekundárnou endosymbiózou zo zelenej riasy. U organizmov s primárnymi
chloroplastami existuje retrogradná signalizačná dráha z chloroplastu do jadra, ktorá zabezpečuje, aby sa jadrové
gény pre chloroplastové proteíny neprepisovali v tme, či pri poškodení chloroplastu. U E. gracilis však táto dráha
neexistuje. Nedokáže teda regulovať expresiu jadrových génov na úrovni transkripcie. Ďalšou možnosťou je
regulácia na postranskripčnej úrovni. Všetky nami skúmané jadrom kódované gény pre chloroplastové proteíny
však podstupujú trans-splicing a preto je zrejmé, že regulácia prebieha pomocou iného mechanizmu ako je
pridanie či nepridanie SL sekvencie.

Kľúčové slová: Euglena gracilis; spliced leader RNA (SL-RNA); trans-splicing; chloroplast

Úvod a formulácia cieľa
Euglena gracilis, jednobunkový eukaryotický organizmus, patrí do kmeňa Euglenozoa.
Tento kmeň má určité typické charakteristiky, ku ktorým patrí i prítomnosť trans-splicingu [1]
a absencia systému retrográdnej signalizácie z chloroplastu do jadra [2].
E. gracilis obsahuje chloroplasty obalené tromi membránami, ktoré vznikli
sekundárnou endosymbiózou, keď hostiteľská bunka pohltila zelenú riasu [3]. Organizmy
obsahujúce primárne plastidy (kde plastidy vznikli endosymbiózou z cyanobakterií) majú
vyvinutý systém retrográdnej signalizácie z chloroplastu do jadra. Pri tejto spätnej dráhe
chloroplasty posielajú signál, či má alebo nemá dôjsť k expresii jadrom kódovaných génov
pre chloroplastové proteíny, pričom v prípade poškodeného či nefunkčného plastidu alebo
v tme je transkripcia týchto génov reprimovaná [4].
Chloroplasty E. gracilis

sú citlivé na viaceré agensy, ktoré spôsobujú nevratné

vybieľovanie (tzv. bleaching) pôvodne zelených, fotosyntetizujúcich buniek, kedy dochádza
k degradácií alebo strate chloroplastov [5]. Bleachingom bolo pripravených niekoľko
stabilných kmeňov bielych mutantov, ktoré majú defektný chloroplast. Medzi najlepšie
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preskúmané mutanty patria kmene W3BUL W10BSmL a WgmZOfl [6], [7].
Nedávne štúdie ukázali, že v divom kmeni i v bielych mutantoch E. gracilis sa hladiny
mRNA jadrom kódovaných génov pre chloroplastové proteíny výrazne nelíšili, či boli
pestované v tme alebo na svetle. Tma ani degradácia chloroplastov nemá významný vplyv na
hladiny týchto mRNA [2]. Tento fakt naznačuje, že regulácia jadrom kódovaných génov pre
chloroplastové proteíny neprebieha na úrovni transkripcie.
Jedna z možných hypotéz, ktorá by vysvetľovala reguláciu expresie jadrových génov,
sa týka postranskripčnej úpravy pre-mRNA. Táto je upravovaná (processovaná), pričom
splicing má dve možnosti: buď v rámci jednej molekuly pre-mRNA, cis-splicing; alebo
interakciou dvoch molekúl pre-mRNA za vzniku jednej mRNA, tzv. trans-splicing [8].
U E. gracilis je práve pridanie čiapočky (cap) na 5´ koniec pre-mRNA, tzv. capping,
sprostredkovaný trans-splicingom. SL-RNA (Spliced Leader RNA), patriaca do snRNA
(Small Nuclear) interaguje s pre-mRNA a odovzdá svoju 26 nukleotidovú SL sekvenciu
(Spliced Leader sekvencia) z 5´konca na 5´koniec pre-mRNA, ktorá tak získa čiapočku [1],
[9].
Naším cieľom bolo zistiť, či expresia jadrom kódovaných génov pre chloroplastové
proteíny u bičíkovca E. gracilis je, alebo nie je, regulovaná na úrovni trans-splicingu a to
s využitím forward primeru identického 5´-koncovej časti SL-RNA a reverse primerov
odvodených z 5´-koncových oblastí kódujúcich častí jadrových mRNA pre chloroplastové
proteíny a templátov cDNA syntetizovaných z mRNA jednotlivých kmeňov pestovaných za
špecifických podmienok (svetlo, tma).

Materiál a metódy
E. gracilis, kmeň Z (divý typ) E. gracilis kmeň bacillaris (divý typ) a a tri stabilné
vybielené (bleachované) kmene odvodené od E. gracilis s nefunkčnými chloroplastami
W3BUL, W10BSmL a WgmZOfl sme kultivovali na svetle aj v tme v Hutnerovom médiu.
Celkovú RNA sme izolovali pomocou TRIzol® Reagent (Invitrogen). Kvantifikovanie
RNA sme robili pomocou spektrofotometra Eppendorf BioPhotometer plusUV/Vis
Photometer (Eppendorf). Na izoláciu mRNA sme použili kit PolyATtract® mRNA Isolation
System III (Promega). Na ďalšiu analýzu a overenie mRNA sme použili Agilent 2100
Bioanalyzer (Agilent Technologies) s kitom Agilent RNA 6000 Nano Kit (Agilent
Technologies). Na syntézu cDNA z vyizolovaných mRNA sme použili kit kit ImProm-II
Reverse Transcription System (Promega).
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Tab. 1 Sekvencie použitých primerov – Primery použité v PCR, kde templátom bola cDNA E. gracilis a ako
kontrola genomická DNA. V tabuľke sú zoradené nukleotidové sekvencie forward (F) a reverse (R) primerov pre
konkrétne gény odvodené z presekvencie (v prípade F) a sekvencie (v prípade R) proteínu. V poslednom riadku
je uvedená sekvencia pre forward primer odvodený s SL-RNA E. gracilis [9]. V stĺpcoch naľavo sú uvedené
predpokladané veľkosti PCR produktov pre kombináciu primerov odvodených zo sekvencie a presekvencie
proteínu a pre kombináciu primerov odvodených z SL-RNA sekvencie a zo sekvencie proteínu.
názov
primeru
psbM – F
psbM – R
psbW – F
psbW – R
psaF – F
psaF – R
ferr – F
ferr – R
rbcS – F
rbcS – R
eno29 – F
eno29 – R
petA – F
petA – R
gapA – F
gapA – R
psbO – F
psbO – R
pbgd – F
pbgd – R
petJ – F
petJ - R
lhcpII – F
lhcpII - R
SL

sekvencia 5´- 3´

dĺžka PCR produktu
For - Rev SL - Rev
133bp
170bp

CTGGA TACCA GAACT TGGAG G
GCATA AAGGG TGGTC TCGG
TACGC TACTT ATGAG GCGG
170bp
TGAGT AATAG CTGGC TGGAC
AATGT ACCGG TGCAA CTACC
73bp
AGCTG TGACG CCAAG AAC
ACAAT GTACA CTGAA GCTCA AC
187bp
ACAAT GTACA CTGAA GCTCA AC
GCTCT CATTA CGATG CCATT T
123bp
ATTGT AGGAA GTGTT CACAA TGAC
CTTCC TATAA TGGCC AACAA CAC
147bp
CCTTT TTGAA AGAAC ATCCC TCAA
TTTCC TGGCC ATGTC TTCC
122bp
CAGAG GTAAC ACTTC CTTGA TATTG
TAAGA ACGTT GTTGT TGGAA CC
159bp
GAAAT CTGAC CACGC ATAGC
AAAAT CCATT AAAAA GAATG GATGC C
233bp
GTATT CACCT TGAAC CTCCT CTT
ATTCT GGATT AGCAA CATCA TTTTA C
130bp
GAATT AACCT GAATG TTGGT TTCTT T
CTCAG CAAAC CGTTA TGCAG
124bp
CAGAA GGCAG CAATC ATGG
CTTTC ATCCA CTCAC TTCAA AATG
140bp
TTAAC ATGAG TTGCA GCCAA AG
ACTTT CTGAG TGTCT ATTTT TTTTC G

204bp
104bp
223bp
169bp
175bp
219bp
196bp
260bp
264bp
202bp
176bp

Tab. 2 PCR program - pri jednotlivých krokoch je uvedená teplota a čas.

36 cyklov

Teplota
počiatočná denaturácia
95°C
denaturácia DNA
94°C
anelácia primerov 65 (resp.:58/63) °C
polymerizácia
72°C

Čas
5 min
0,5 min
1 min
2 min

záverečná polymerizácia

72°C

10 min

chladenie

15°C

∞

Zo získaných cDNA sme robili PCR reakcie, kde sme ako forward primery využili
oligonukleotidy zodpovedajúce 5´-koncovej sekvencii SL-RNA a reverzných primerov,
ktorých

sekvencie boli

odvodené z 5´-koncových

sekvencií

kódujúcich

maturovaný

chloroplastový proteín. Ako kontroly sme robili PCR reakcie s využitím tých istých
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reverzných primerov a forward primerov odvodených z 5´-koncových sekvencií kódujúcich
presekvencie chloroplastových proteínov (Tab. 1). Ďalšou kontrolou boli PCR reakcie
s využitím tých istých primerov, ale ako templát bola genomická DNA z E. gracilis. PCR
amplifikácia bežala podľa programu uvedeného v tabuľke 2.
Analýze boli podrobené nasledujúce jadrom kódované chloroplastové proteíny: psbM
(podj. M fotosystému II), psbW (podj. W fotosystému II), psaF (podj. F fotosystému I), ferr
(petF) (chloroplastový ferredoxin), rbcS (malá podjednotka RuBisCo), eno29 (chloroplastová
enoláza), petA (cytochróm f), gapA (chloroplastová GAPDH), psbO (OEC33), pbgd
(porhobilinogén deamináza), petJ (cytochróm c6) a lhcpII (chlorofyl a/b viažuci proteín
fotosystému II).
Pre kontrolu boli tiež použité nasledovné jadrové gény actin (actín), EF1a (elongačný
faktor) a nop1p (fibrilarín), pričom fibrilarín je jediný známy štruktúrny gén E. gracilis,
ktorého mRNA nie je trans-spliceovaná [10].
PCR produkty boli rozdelené elektroforézou v 1,5% agarózovom gély s koncentráciou
etídium bromidu 0,5 ng.ml-1 v tlmivom roztoku TAE (3-4 V/cm). Na porovnanie veľkostí bol
použitý 100 bp marker (Fermentas). Gély sme vizualizovali na transiluminátore
a fotografovali pomocou prístroja Vilbert Lourmat.

Výsledky a diskusia
Pri prvých pokusoch bola v PCR programe použitá anelačná teplota 58°C. Keďže sa
v reakciách amplifikovali i nešpecifické produkty, zvýšila sa anelačná teplota na 63°C.
I v tomto prípade vychádzali nešpecifické produkty. Keď i pri teplote 65°C vychádzali mnohé
nešpecifické produkty, bolo potrebné urobiť gradientovú PCR reakciu, aby sa našla vhodná
anelačná teplota.
Pri celej škále teplôt vychádzali rovnaké nešpecifické produkty. Preto všetky ďalšie
PCR reakcie prebiehali pri anelačnej teplote 65°C (resp. 63°C).
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Obr. 1 Elektroforetická analýza PCR produktov s využitím primerov odvodených z génov rbcS, eno 29, petA,
gapA, psbO, pbgd, petJ, lhcpII s primermi odvodenými z mRNA sekvencií, z génov psbM, psbW, psaF, ferr
(petF) s primermi odvodenými z EST sekvencií a z kontrolných génov actin, EF1a, nop1p s primermi
odvodenými z mRNA sekvencií E. gracilis - L – 100bp ladder; GZ – kontrolná PCR s využitím DNA z E.
gracilis kmeňa Z a primerov odvodených z 5´-oblasti kódujúcej konkrétny preproteín; ZL– PCR s využitím
cDNA z na svetle kultivovanej E. gracilis kmeňa Z; ZD – PCR s využitím cDNA v tme kultivovanej E. gracilis
kmeňa Z; BL– PCR s využitím cDNA z na svetle kultivovanej E. gracilis kmeňa bacillaris; BD – PCR s
využitím cDNA v tme kultivovanej E. gracilis kmeňa bacillaris; OL – PCR s využitím cDNA z na svetle
kultivovaného bieleho mutantného kmeňa WgmZOflL; OD – PCR s využitím cDNA z v tme kultivovaného bieleho
mutantného kmeňa WgmZOflL; 1L – PCR s využitím cDNA z na svetle kultivovaného bieleho mutantného kmeňa
W10BSmL; 1D – PCR s využitím cDNA z v tme kultivovaného bieleho mutantného kmeňa W10BSmL; 3L – PCR s
využitím cDNA z na svetle kultivovaného bieleho mutantného kmeňa; 3D – PCR s využitím cDNA z v tme
kultivovaného bieleho mutantného kmeňa W3BUL; X – PCR s využitím primerov odvodených z 5´-oblasti
kódujúcej konkrétny preproteín; SL – PCR s využitím forward primeru odvodeného z 5´-oblasti SL-RNA a
reverse primeru odvodeného z 5´-oblasti kódujúcej konkrétny preproteín; N – kontrolná PCR bez templátu

Z výsledkov vyplýva, že mRNA jadrom kódovaných génov pre chloroplastové
proteíny sú trans-splicované aj v tme aj u nefotosyntetizujúcich mutantov E. gracilis s
degradovaným chloroplastom a teda trans-splicing prebieha bez ohľadu na funkčnosť
chloroplastov. Otázkou však ostáva, aký je skutočný pomer týchto trans-splicovaných mRNA
a netrans-splicovaných mRNA v tme a u bielych mutantov, čo táto semikvantitatívna analýza
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nemôže spoľahlivo odhaliť. Preto by bolo vhodné v ďalších experimentoch príslušné cDNA
podrobiť real-time PCR reakciám s využitím tých istých primerov a kontrol, aby sa ukázalo, či
v závislosti od nefunkčnosti (alebo neprítomnosti) chloroplastu, budú trans-splicované
rozdielne množstvá mRNA.

Záver
Podrobnejšie

preskúmanie

trans-splicingu

u E.

gracilis

pomáha

bližšie

charakterizovať tohto zaujímavého bičíkovca z hľadiska regulácie expresie génov a tiež
objasniť evolučný pohľad na vznik sekundárnych chloroplastov. Táto štúdia takisto
naznačuje, že neschopnosť regulácie expresie jadrových génov na úrovni iniciácie (resp.
zastavenia) prepisu génov by mohla byť aj jednou z ďalších spoločných molekulárnych
charakteristík skupiny Euglenozoa.
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Vplyv solárnej radiácie na odchyt lykožrúta smrekového (Ips typographus)
pri feromónovom monitoring
Pavel Mezei
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, mezei@savzv.sk

Abstrakt
Na údajoch z rokov 2008 a 2009 sme skúmali vplyv množstva solárnej radiácie na odchyt lykožrúta
smrekového do feromónových lapačov. Hodnota solárnej radiácie bola vypočítaná z digitálneho modelu terénu.
Feromónové lapače boli nainštalované v líniách v blízkosti vetrom vyvrátených stromov ako súčasť
manažmentových opatrení v PR Fabova hoľa a v jej ochrannom pásme na zabránenie šírenia sa podkôrneho
hmyzu z územia rezervácie do jej okolia. Odchyty sme hodnotili v období od 1. mája do 31. augusta. Zistili sme,
že so stúpajúcim množstvom solárnej radiácie stúpal aj odchyt lykožrútov do feromónových lapačov. Keďže
nálet jedincov lykožrúta smrekového na stromy je ovplyvnený viacerými faktormi, na presnejšie stanovenie
významu solárnej radiácie je potrebné spracovať údaje z dlhšej časovej série.

Kľúčové slová: lykožrút smrekový, solárna radiácia

Úvod a formulácia cieľa
Prírodná rezervácia (PR) Fabova hoľa sa nachádza v hrebeňovej časti masívu Fabovej
hole vo Veporských vrchoch v Slovenskom rudohorí (vrchol Fabovej hole: N 48°46.346", E
19°53.149") v rozmedzí nadmorských výšok od 1100 do 1439 m n. m. Výmera PR Fabova
hoľa je 260 ha, pričom lesy pokrývajú viac ako 250 ha. Geologicky je územie budované
horninami krištalinika. Po klimatickej stránke leží Fabova hoľa v oblasti chladnej, horskej,
s júlovými teplotami 10-12 oC [1]. Vyskytujú sa tu lesné spoločenstvá 6. a 7. lesného
vegetačného stupňa Fagetum abietino-piceosum, Acereto–Piceetum a Sorbeto Piceetum.
V novembri 2004 vznikol v Prírodnej rezervácii Fabova hoľa vetrový polom, pri
ktorom bolo vyvrátené drevo v objeme približne 7600 m3. Ďalší polom vznikol pri búrke z 23.
na 24. augusta 2007 pri ktorom bolo vyvrátených ďalších 7600 m3 dreva. Vetrový polom
z augusta 2007 bol vo vzdialenosti asi 1,5 km od polomu z novembra roku 2004. V oboch
prípadoch boli vyvrátené stromy v porastoch vo veku približne 150 rokov. Následne začala
gradácia podkôrneho hmyzu v PR. Územie rezervácie ostalo po celý čas od výskytu polomu
bez zásahu, v okolí rezervácie sa vykonávala ťažba napadnutých stromov, na území rezervácie
a v jej ochrannom pásme sa používali bariéry feromónových lapačov.
Cieľom tejto práce je zistiť vplyv solárnej radiácie na populáciu lykožrúta smrekového
(Ips typographus) na podklade odchytov do feromónových lapačov v PR Fabova hoľa a v jej
ochrannom pásme v rokoch 2008 a 2009.
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Materiál a metódy
Monitoring lykožrúta smrekového prebiehal na mieste, kde boli lesné porasty PR
Fabova hoľa zasiahnuté veternou smršťou z roku 2004. Stromy boli vyvrátené na dvoch
plochách vzdialených od seba asi 500 metrov, pričom jedna mala cca 4 ha a druhá mala cca 5
ha. Lapače z ktorých sme spracovávali údaje boli umiestnené v troch líniách. Prvá mala
oválny tvar a obkolesovala prvú plochu. Druhá línia prebiehala rovnobežne z lesnou cestou
prechádzajúcou na spodnej hranici rezervácie. Tretia séria lapačov sa nachádzala

na

postrannom hrebeni smerujúcom od lesnej cesty na hlavný hrebeň Fabovej hole. Táto bariéra
ohraničovala časť druhej poškodenej plochy.
Údaje o odchytoch lykožrúta smrekového boli získavané z feromónových lapačov typu
Ecotrap. Lapače boli vybavené selektívnym sitom, ktoré zabraňuje odchytu väčších druhov
hmyzu. Používané boli dva typy feromónových odparníkov na odchyt lykožrúta smrekového –
IT Ecolure (v roku 2008) a Pheroprax (v roku 2009). Rozmiestnenie feromónových lapačov a
aplikácia feromónových odparníkov boli uskutočňované podľa [2]. Lapače boli kontrolované
v 7-dňovom intervale.
Odchyty lykožrúta smrekového boli vyhodnocované v sezóne od 1. mája do 31.
augusta (tento interval bol zvolený na základe odchytov lykožrúta smrekového do
feromónových lapačov). Hodnotený bol celkový odchyt v tomto období pre každý lapač
zvlášť. Na zistenie hodnoty solárnej radiácie bol vytvorený digitálny model terénu (DTM)
pomocou softwaru ARCVIEW 3.2. Hodnota solárnej radiácie (Wh/m2) bola priradená pre
každý jednotlivý lapač pomocou softwaru ARCMAP 9.3 (Spatial Analyst – Points Solar
Radiation). Vypočítané bolo celkové množstvo solárnej radiácie pre obdobie od 1. mája do
31. augusta. Získané údaje boli následne spracované v softwari STATISTICA 7.0 metódou
jednoduchej lineárnej regresie. Aby sme zlepšili normalitu, vstupné dáta sme zlogaritmovali.

Výsledky a diskusia
Vzťah medzi odchytom lykožrúta smrekového do feromónových lapačov a solárnej
radiácie je znázornený na Obr. 1 a 2.

532

BIOLÓGIA

11,5
11,0
10,5

log odchyt

10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
13,32

13,36
13,34

13,40
13,38

13,44
13,42

13,48
13,46

13,52
13,50

13,56
13,54

13,58

log solárna radiácia
log solárna radiácia:log odchyt: r = 0,5798; p = 0,000000006; y = -89,6042 + 7,412*x

Obr. 1 Vzťah medzi množstvom solárnej radiácie a odchytom lykožrúta smrekového do feromónových
lapačov v roku 2008 (počet lapačov n = 85)
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Obr. 2 Vzťah medzi množstvom solárnej radiácie a odchytom lykožrúta smrekového do feromónových
lapačov v roku 2009 (počet lapačov n= 83)

Ako vidíme z grafov, v obidvoch rokoch sa nám potvrdila závislosť medzi množstvom
solárnej radiácie a množstvom odchytených lykožrútov do feromónových lapačov.
Solárna radiácia je považovaná za jeden z hlavných faktorov ovplyvňujúcich nálet
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lykožrúta smrekového na stromy [3]. Jej efekt sa zvyšuje s uplynutým časom od veternej
disturbancie [4]. Stromy v okolí vývratiska sú stresované nárastom priameho slnečného
žiarenia na ich kmeni čo ich robí zraniteľnejšími voči podkôrnemu hmyzu. Po odumretí
stromov v bezprostrednom okolí vývratiska sú oslnené ďalšie stromy v narušenej porastovej
stene. Týmto mechanizmom sa tak najatraktívnejším miestom pre nálet lykožrútov stáva
narušená porastová stena [5]. Aj podľa [6] sú najnáchylnejšie na nálet lykožrúta stromy na
náhle otvorených porastových okrajoch. [7] uvádzajú príklad zo Švédska, kde na porastových
okrajoch odumieralo až 20-násobne viac stromov na hektár v porovnaní s porastovým
interiérom.
Aj keď v našom prípade sa javí vplyv solárnej radiácie s uplynutými rokmi od
disturbancie slabší (2008 r = 0,5798; 2009 r = 0,4003), toto mohlo byť spôsobené tým, že
bariéra feromónových lapačov sa neposúvala priebežne s odumierajúcimi stromami. Takisto
mechanizmus vyhľadávania vhodných stromov lykožrútom je okrem oslnenia ovplyvňovaný
aj inými faktormi, napr. výskytom čerstvých kmeňov alebo zvyškov po ťažbe, ktoré sú
zdrojom primárnych atraktantov pre lykožrúta smrekového [8].
Okrem vplyvu solárnej radiácie na stres stromov má solárna radiácia vplyv aj na
teplotu kôry stromu. Táto je dôležitá pre celý vývojový cyklu lykožrúta od vajíčka až po
vyletenie dospelého imága, keďže celý vývoj prebieha pod kôrou. Napr. podľa [6] rojenie
nemôže začať, pokiaľ teplota vzduchu nedosiahne 20°C, príp. kým lyko stromov nie je
zohriate aspoň na 27 až 30°C. Podľa toho istého autora [6] slnečné žiarenie vplýva aj na
uvoľňovanie terpénov a feromónov do ovzdušia. Podľa [9] sa chrobáky začnú pohybovať a aj
poletovať ak sa kôra stromov zohreje na 14°C.
Pri hodnotení vplyvu solárnej radiácie nemôžeme zabudnúť na fakt, že jej určenie
pomocou softwarových riešení nám dáva iba určitý všeobecný obraz o jej množstve. Solárna
radiácia je počítaná z digitálneho modelu terénu a neberie do úvahy lesné prostredie (napr.
tieniace stromy a kry) a aktuálny priebeh počasia (hmly, oblačnosť). Podľa [10] je však
určenie množstva solárnej radiácie dopadajúcej na voľnú plochu účelné v prípadoch vetrových
polomov na južne orientovaných svahoch (čo je aj prípad Fabovej hole), keďže sa takýmto
spôsobom les otvorí pre väčšie množstvo solárnej radiácie.

Záver
Vplyv solárnej radiácie na nálet lykožrúta smrekového na stromy je známy už dlhú
dobu, je však ťažko priamo vyčísliteľný, keďže do tohto procesu vstupujú aj iné faktory ako je
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počasie, hrúbka kôry stromov, obhospodarovanie lesa atď. Štúdium vzťahu medzi solárnou
radiáciou a populáciou lykožrúta smrekového má význam najmä z hľadiska modelovania
vývoja jeho populácie v čase a priestore a na tvorbu prognostických systémov napadnutia
porastov.
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Odpoveď kardiovaskulárnych parametrov na noradrenalín u potkanov
vystavených posunom svetelného režimu
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Abstrakt
Kardiovaskulárny systém (KVS) vykazuje cirkadiánne rytmy, ktoré sú regulované
suprachiazmatickými jadrami hypotalamu. K narušeniu cirkadiánnej organizácie dochádza v dôsledku práce
na zmeny, pričom mechanizmy sú neobjasnené a vyžadujú animálne štúdie. V pokuse sme telemetricky merali
tlak krvi (TK) a pulzovú frekvenciu (PF) potkanov dlhodobo exponovaných posunom svetlej fázy v zmysle
fázového predbiehania. Po 12 týždňoch posunov bol potkanom aplikovaný noradrenalín (NA) v strede svetlej a
tmavej fázy dňa. Zistili sme cirkadiánny rytmus kardiovaskulárnych (KV) parametrov a lokomočnej aktivity
(LA) u potkanov meraných v kontrolných svetelných podmienok. Po ich expozícii posunom sme pozorovali
desynchronizáciu cirkadiánnych rytmov bez zmeny absolútnych hodnôt KV parametrov a LA. Podanie NA
zvýšilo TK v porovnaní s aplikáciou fyziologického roztoku. U potkanov exponovaných posunom svetlej fázy
odpoveď na NA bola vyššia a trvala dlhšie, čo naznačuje, že desynchronizácia cirkadiánnej organizácie vyvolala
zvýšenú citlivosť ciev na aktiváciu sympatikom, čo môže mať negatívny vplyv na KVS.

Kľúčové slová: Telemetria; noradrenalín; shift advance; potkany
Úvod a formulácia cieľa
Parametre kardiovaskulárneho systému (KVS) vykazujú cirkadiánne rytmy, ktoré sú
regulované centrálnym oscilátorom lokalizovaným v suprachiazmatických jadrách (SCN)
hypotalamu. Jadrá projektujú do blízkych talamických regiónov a takto ovplyvňujú mnohé
fyziologické a behaviorálne procesy organizmu [1]. Významným synchronizátorom aktivity
SCN

je

svetlo,

a preto

narušením

svetelných

vstupov

z prostredia

dochádza

k desynchronizácii organizmu, narušeniu variability kardiovaskulárnych (KV) parametrov
a k progresii KV ochorení [2].
U potkanov lézie SCN spôsobili stratu rytmu pulzovej frekvencie (PF) [3] a tlaku krvi
(TK) [4]. U telemetricky meraných imobilizovaných potkanov nebola zaznamenaná strata
cirkadiánneho rytmu PF [5] a u zvierat chovaných v konštantných podmienkach prostredia
bol ukázaný „voľne bežiaci“ rytmus PF [6], čo poukazuje na fakt, že PF je pod priamou
kontrolou centrálneho oscilátora, bez vplyvu lokomočnej aktivity (LA) ako maskujúceho
faktora.
Narušenie cirkadiánnych rytmov KV parametrov vplyvom nočnej práce a práce na
zmeny môže indukovať negatívne zmeny v KVS, ale epidemiologické štúdie nie sú
jednoznačné [7, 8]. Keďže epidemiologické štúdie neumožňujú exaktné hodnotenie všetkých
faktorov prostredia, na identifikáciu kauzálnych vzťahov sú potrebné animálne štúdie.

536

BIOLÓGIA

Preto sme v našej práci študovali vplyv nepravidelných svetelných režimov v
prostredí a vystavili potkany dlhodobým opakovaným posunom svetlej fázy v zmysle
fázového predbiehania, tzv. „shift advance“. Odpoveď KVS sme hodnotili pomocou
rádiotelemetrického zariadenia, ktoré takéto kontinuálne meranie umožňuje. Na konci pokusu
sme pokusným a kontrolným potkanom podali noradrenalín (NA) ako referenčný stimul na
overenie reaktívnosti periférnych ciev.

Materiál a metódy
V pokuse boli použité samce potkanov kmeňa Wistar (n=9; Dobrá Voda, Slovenská
republika). 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 12°h
svetlo (L) : 12°h tma (D), svetlo od 6:00 do 18:00 h s intenzitou 150 lux, zaznamenávané
dataloggerom KIMO KISTOCK KH100 (KIMO Chevrier Instruments INC., Kanada). Počas
celého experimentu mali potkany neobmedzený prístup k vode a potrave. Experiment bol
schválený Etickou komisiou na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR.
Kardiovaskulárne parametre potkanov boli merané pomocou rádiotelemetrického
zariadenia umožňujúceho bezstresový záznam bazálnych hladín TK, PF a LA u voľne
pohyblivých zvierat. Potkanom v celkovej anestéze (ketamín : xylazín; 3:1) bol pred
začiatkom pokusu do abdominálnej časti aorty rostrálnym smerom implantovaný tlakový
snímač TA11PA-C40 (DSI St. Paul, Minessota, USA) podľa postupu validovanom na našom
pracovisku [9]. Dva týždne po zákroku boli potkany zaradené do experimentu. Pokusné
zvieratá boli vystavené posunom svetla v zmysle fázového predbiehania o 8 hodín, trikrát
v týždni. Po 12 týždňoch pokusného režimu bol pokusným a kontrolným potkanom
subkutánne aplikovaný arterenol (Calbiochem, USA) v strede svetlej a tmavej fázy dňa
v dávke 100 ug/kg živej hmotnosti.
Štatistické vyhodnotenie výsledkov bolo realizované pomocou analýzy rozptylu
(ANOVA) s opakovaním a následným Fisherovým LSD porovnávacím post hoc testom
(Statistica 7.0; StatSoft, USA). Ako bazálne hodnoty boli brané časové úseky o dĺžke 50
minút pred podaním. Po podaní sa hodnotili časové úseky o dĺžke 10 minút. Dáta sú udávané
ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM).
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Výsledky a diskusia
Na kontrolnom LD režime sme v súlade s literatúrou [10] pozorovali cirkadiánny
rytmus s vyššími hodnotami počas aktívnej (tmavej) fázy dňa u PF a LA (p < 0,01;
p < 0,001), zatiaľ čo u systolického TK rozdiel denných a nočných hodnôt nebol preukazný
(obr. 1). Po expozícii potkanov pokusnému režimu svetla s predbiehaním svetlej fázy o 8
hodín sme nezistili zmeny v absolútnych hladinách KV parametrov a LA (obr. 2).

Obr. 1 Po vystavení potkanov kontrolnému režimu svetla (12 hodín svetlo a 12 hodín tma) sme pozorovali
výrazný cirkadiánny rytmus kardiovaskulárnych parametrov (pulzová frekvencia, systolický tlak krvi)
a lokomočnej aktivity s numericky vyššími hodnotami počas aktívnej fázy dňa (tma) oproti pasívnej (svetlo).
Na obrázku vľavo je reprezentatívny výsek originálneho záznamu z telemetrického snímania jedného potkana.
Na obrázku vpravo sú priemerné hodnoty ± stredná chyba priemeru (n=8).

Obr. 2 U pokusných potkanov vystavených 12 týždňov posunom svetlej fázy dňa o 8 hodín dopredu trikrát
do týždňa sme nepozorovali zvýšenie absolútnych hodnôt základných kardiovaskulárnych parametrov. Os X
znázorňuje jednotlivé týždne, kedy boli potkany telemetricky merané: LD – kontrolné podmienky (12 h svetla
(L), 12 h tmy (D));. S-01, S-05, S-10 a S-11 – prvý, piaty, desiaty a jedenásty týždeň pokusného režimu svetla.
Biele stĺpce reprezentujú priemerné hodnoty (± SEM) za svetlu fázu a čierne za tmavú fázu dňa (n=8).
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Po podaní NA sme pozorovali signifikantné zvýšenie TK v porovnaní s podaním
fyziologického roztoku (p < 0,001). Zvýšenie TK pretrvávalo približne 130 minút po aplikácii
NA (obr. 3a). Pri PF sme nezaznamenali signifikantný rozdiel v absolútnych hodnotách
po podaní NA v porovnaní s kontrolou (p = 0,27; obr. 3a). U LA sme zvýšenie hladín
pozorovali počas jednej hodiny po podaní a rozdiel hodnôt medzi podaním NA a kontrolou sa
líšil na úrovni p = 0,06 (obr. 3a).

Obr. 3 (A) Odpoveď kardiovaskulárneho systému na podanie noradrenalínu (NA; plné znaky; n=4) v porovnaní
s fyziologickým roztokom (prázdne znaky; n=5) u systolického a diastolického tlaku krvi (TK). (B) Podanie NA
potkanom vystaveným posunom svetlej fázy (plné znaky; n=5) a kontrolným potkanom (prázdne znaky; n=9) v
strede svetlej fázy malo za následok dlhšie trvajúce zvýšenie hladín TK u pokusných potkanov v porovnaní
s kontrolnými. (C) V strede tmavej fázy sme v reakcii na podanie NE pozorovali menšie rozdiely v odpovedi
medzi pokusnou (plné znaky; n=4) a kontrolnou (prázdne znaky; n=9) skupinou potkanov. sTK – systolický TK;
dTK – diastolický TK; FR – fyziologický roztok; LA – lokomočná aktivita
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Po aplikácii NA pokusnej a kontrolnej skupine sme pozorovali signifikantné zvýšenie
hladín systolického (p < 0,001) a diastolického (p < 0,001) TK oproti bazálnym hodnotám
počas aktívnej aj pasívnej fázy dňa, pričom reakcia systolického (p < 0,01) aj diastolického
(p < 0,05) TK na podanie NA bola vyššia u pokusnej ako u kontrolnej skupiny (obr. 3b, c).
Počas svetlej fázy (obr. 3b) pretrvávali vyššie hodnoty TK dlhší čas u pokusnej skupiny (viac
ako 240 minút) v porovnaní s kontrolnou skupinou (130 minút). Počas aktívnej fáze dňa došlo
k poklesu na bazálne hodnoty v oboch skupinách približne po 140 minútach od podania NA
(obr. 3c). Zmena priebehu PF po podaní NA v strede svetlej a tmavej fázy dňa bola významne
odlišná u kontrolnej skupiny (p < 0,05), zatiaľ čo u pokusnej skupiny bol priebeh zmien PF
nezávislý od času podania (p = 0,3; obr. 3b, c). Expozícia zvierat pokusnému režimu svetla
mala výrazný vplyv (p < 0,001; obr. 3b, c) na zmeny PF po podaní NA.
Samotné posuny svetlej fázy nespôsobili signifikantné zmeny v hodnotách základných
KV parametrov. Podanie NA však vyvolalo odlišnú odpoveď TK medzi kontrolnou a
pokusnou skupinou, najmä počas pasívnej fázy. Naše výsledky nasvedčujú zmenu
reaktívnosti ciev v odpovedi na NA ako primárny výstup sympatika u potkanov po vystavení
posunom svetlej fázy. Môžeme teda predpokladať, že desynchronizácia cirkadiánnych rytmov
v dôsledku posunov LD cyklu vyvolá zvýšenú citlivosť ciev na aktiváciu sympatika, čo môže
mať negatívny vplyv na KVS.

Záver
Po dvanásť týždňovej expozícii potkanov predbiehaniu svetlej fázy svetelného režimu
(shift advance) sme nepozorovali vznik hypertenzie a zmenu hodnôt TK a PF. Zistili sme
však zvýšenú reakciu periférnych ciev na podanie NA pokusných potkanov v porovnaní
s kontrolou, pričom významným bolo najmä pretrvávanie zvýšeného TK minimálne 4 hodiny
po aplikácii NA. Ukázali sme teda, že dlhodobé vystavenie potkanov nepravidelným
podmienkam prostredia prostredníctvom desynchronizácie cirkadiánneho systému naruší
odpoveď periférnych ciev na stimuláciu sympatikom. Odpoveď TK na jednotkovú stimuláciu
s NA je možné použiť na hodnotenie reaktívnosti KVS na vybrané environmentálne stimuly
u experimentálnych zvierat vystavených nepravidelným svetelným režimom.
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Analýza faktorov virulencie u izogénnych mutantov Cgpdr1
kvasinky Candida glabrata
Lucia Nemcová, Vladimíra Džugasová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a
virológie, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4, Slovensko; nemec.lucia@gmail.com

Abstrakt
V súčasnosti sa do popredia dostáva štúdium patogénnych kvasiniek rodu Candida, ktorých patogenita
je sprostredkovaná viacerými virulenčnými faktormi. V prezentovanej práci zisťujeme, aký vplyv majú gain-offunction mutácie zachytené v géne CgPDR1 na faktory virulencie (tvorba biofilmu, hydrofóbnosť bunkového
povrchu, produkcia extracelulárnych hydrolytických enzýmov) druhu C. glabrata. Získané výsledky naznačujú,
že bodové mutácie Cgpdr1 zvyšujú rezistenciu hostiteľských buniek voči inhibítorom, no vo výraznej miere
neovplyvňujú ich schopnosť exprimovať virulenčné faktory.

Kľúčové slová: mnohonásobná rezistencia; Candida glabrata; CgPDR1; faktory virulencie

Úvod a formulácia cieľa
Čoraz častejším používaním azolovej terapie dochádza k nárastu fungálnych infekcií
(kandidóz) spôsobených nielen hlavným patogénom C. albicans, ale aj non-albicans druhmi.
Druhým najčastejšie izolovaným druhom je C. glabrata, ktorá postihuje hlavne sliznice
hltana, pažeráka a vagíny, pomerne časté sú aj infekcie urinárneho traktu či superficiálne
kandidózy. Vážnou komplikáciou v terapii kandidóz sa stáva fenomén mnohonásobnej
rezistencie (MDR), odolnosť kvasiniek voči širokému spektru funkčne a štruktúrne odlišných
inhibítorov, umožňujúci kvasinkám účinne sa brániť voči účinku antifungálnych látok.
Prežívanie kvasiniek v prostredí s nimi je zabezpečené hlavne zvyšovaním expresie
membránových púmp, čím sa zabezpečuje eflux liečiva von z bunky. [1, 2].
Efluxné pumpy sa nachádzajú pod kontrolou transkripčných regulátorov. Kľúčovým
regulátorom MDR u C. glabrata je transkripčný faktor Cgpdr1p kódovaný génom CgPDR1.
Tento regulátor zvyšuje transkripciu svojich cieľových génov (CgCDR1, CgCDR2
a CgSNQ2) tým, že sa viaže na sekvenciu PDRE v ich promótoroch. Nadexpresia púmp vedie
k MDR a zapríčiňuje zníženie citlivosti buniek na azoly, hlavne flukonazol [3].
Za zvýšenú expresiu génov pre efluxné pumpy, a tým aj vyššiu rezistenciu voči
azolom, môžu byť zodpovedné aj gain-of-function mutácie v géne CgPDR1. Ako sa nedávno
ukázalo, substitúcie viacerých aminokyselín v CgPdr1p zvyšujú nielen rezistenciu kvasiniek
C. glabrata, ale aj ich virulenciu [1]. Virulencia hrá veľmi dôležitú úlohu v patogenite
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oportúnnych druhov [4], je spojená so schopnosťou meniť bunkovú morfológiu, exprimovať
faktory adherencie [5], tvoriť biofilm [6] či meniť hydrofilný charakter povrchu buniek [7].
U niekoľkých klinických izolátov C. glabrata boli na našom pracovisku zachytené dve
gain-of-function mutácie v géne CgPDR1, ktoré sú zodpovedné za rezistenciu buniek izolátov
voči azolovým preparátom [8]. Cieľom práce je analýza vplyvu gain-of-function mutácií
Cgpdr1 na virulenciu buniek hypersenzitívneho mutanta Cgpdr1∆ kvasinky C. glabrata.

Materiál a metódy
Kmene kvasiniek: C. glabrata 84u (ura3) [9], C. glabrata B4u (Cgpdr1::Tn5<Cm ura3>,
ura3) [10], C. glabrata DSY 562 (klinický izolát citlivý k azolom) [11], C. glabrata DSY 565
(klinický izolát rezistentný voči azolom) [11].
Vektor a plazmidy: pCgACU-5 (CgARS, CgCEN, CgURA3, AmpR) [11], pCgACU-Cgpdr1W297S [10], pCgACU-Cgpdr1-H576Y [8], pCgACU-Cgpdr1-L347F [8], pCgACU-CgPDR1
(Džugasová, nepublikované výsledky).
Transformácia buniek kvasiniek: C. glabrata bola uskutočnená lítium-acetátovou metódou
[11, modifikované].
Stanovenie citlivosti kvasiniek: Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) flukonazolu a
cykloheximidu boli stanovené kvapkovým testom na minimálnom glukózovom YNB médiu
[11].
Tvorba biofilmu: bola stanovená v minimálnom YNB médium s 0,9 % glukózou na
polystyrénových mikrotitračných platničkách pri teplote 37 °C a vyhodnotená pomocou
farbenia kryštálovou violeťou. Intenzita sfarbenia bola stanovená pri OD570; priemerné
hodnoty tvorby biofilmu zachytávajú výsledky z dvoch nezávislých experimentov [12].
Stanovenie produkcie fosfolipáz: Predrastené bunky boli nariedené na koncentráciu
108 buniek/ml a vykvapkané 4-krát po 10 µl na povrch média s obsahom 10 % vaječného
žĺtku. Priemery zón precipitácie v okolí kolónií boli zaznamenané po 48 hod kultivácie pri
teplote 37 °C. Produkcia fosfolipáz – fosfolipázová aktivita Pz - bola vypočítaná pomocou
vzorca: Pz = priemer kolónie/priemer zóny precipitácie [13].
Stanovenie produkcie proteináz: Predrastené bunky boli nariedené na koncentráciu
108 buniek/ml a vykvapkané 4-krát po 10 µl na povrch 0,5 % BSA média. Po kultivácii 48
hod pri teplote 37 °C boli vyrastené kultúry prekryté 0,5 % roztokom amidovej čiernej a
farbené 20 sekúnd. Po premytí destilovanou vodou boli zaznamenané priemery zón
proteolýzy. Produkcia proteináz - proteinázová aktivita Pz - bola vypočítaná pomocou vzorca:
Pz = priemer kolónie/priemer zóny proteolýzy [13].
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Hydrofóbnosť bunkového povrchu (CSH – cell surface hydrophobicity): bola stanovená
dvojfázovou separačnou metódou [14]. Kvasinky boli kultivované v YNB médiu s 0,9%
obsahom glukózy pri teplote 37°C. Bunky boli vytrepávané v n-oktáne a percento CSH bolo
vypočítané podľa vzorca:

OD vzorky bez oktánu - OD vzorky s oktánom

OD vzorky bez oktánu
Optická hustota bola meraná pri vlnovej dĺžke 570 nm.

x100

Výsledky a diskusia
Významnú úlohu pri úspešnom rozvíjaní infekcie v tele hostiteľa zohráva miera
virulencie samotného patogéna. Napriek vysokej mortalite spôsobenej kvasinkou C. glabrata
prejavuje tento druh nízku virulenciu [15]. K jej patogenite môžu prispieť viaceré virulenčné
faktory: tvorba biofilmu, adherencia, hydrofóbnosť bunkového povrchu či produkcia
extracelulárnych hydroláz [6]. K zvýšeniu virulencie tohto druhu môžu prispieť aj gain-of
function mutácie v transkripčnom faktore CgPdr1p [1]. Za účelom stanovenia vplyvu troch
takýchto mutácií na virulenciu patogénnej kvasinky C. glabrata boli do hypersenzitívneho
kmeňa Cgpdr1∆ vnesené na plazmide dve mutantné alely (Cgpdr1-H576Y a Cgpdr1-L347F)
zachytené z rezistentných klinických izolátov získaných od slovenských pacientov [8].
Rovnako bol tento kmeň transformovaný aj silnou gain-of-function mutáciou Cgpdr1-W297S,
ktorá vykazovala vysokú rezistenciu voči flukonazolu [10]. Ako hlavné, izogénne kontroly
slúžil štandardný kmeň 84u transformovaný prázdnym vektorom pACU-5 a hypersenzitívny
mutant Cgpdr1∆ nesúci ako prázdny vektor, tak aj plazmid so štandardnou alelou CgPDR1.
Do experimentov boli zaradené aj neizogénne kontroly – senzitívny klinický izolát DSY562
a rezistentný klinický izolát DSY565.
Tab. 1 Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) flukonazolu a cykloheximidu transformantov nesúcich vo
vektore pCgACU-5 rôzne alely génu CgPDR1 a klinických izolátov kvasinky C. glabrata. Hodnoty MIC boli
stanovené kvapkovým testom na minimálnom YNB médiu a odčítané na 2. deň kultivácie buniek.

Transformant / izolát C. glabrata
84u + prázdny vektor
B4u + prázdny vektor
B4u + pCgACU-CgPDR1
B4u + pCgACU-Cgpdr1-W297S
B4u + pCgACU-Cgpdr1-H576Y
B4u + pCgACU-Cgpdr1-L347F
DSY 562
DSY 565

Minimálna inhibičná koncentrácia
[µg.ml-1]
Flukonazol
Cykloheximid
128
1,2
16
0,3
64
1,2
512
2,6
512
2,6
512
2,4
64
1,2
256
2,4
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U všetkých testovaných kmeňov boli na minimálnom YNB médiu stanovené MIC
flukonazolu a cykloheximidu kvapkovým testom. Ako vyplýva z výsledkov (Tab. 1), všetky
tri mutantné alely na genetickom pozadí hypersenzitívneho mutanta Cgpdr1∆ v porovnaní s
kontrolou udeľovali bunkám vysoko rezistentný charakter. Výsledky potvrdili, že gén
CgPDR1 prispieva ku vzniku MDR u mutanta Cgpdr1∆ a testované gain-of-function mutácie
výrazne znižujú citlivosť tohto mutanta na antifungálne látky.
V našich experimentoch sme ďalšej fáze stanovili niekoľko virulenčných faktorov,
ktoré by mohli byť ovplyvnené prítomnosťou testovaných gain-of-function mutácií Cgpdr1.
Všetky faktory virulencie boli sledované v podmienkach in vitro.
Prvým virulenčným faktorom bola schopnosť buniek tvoriť biofilm, ktorý obsahuje
rezistentné bunky patogénov a býva nebezpečným zdrojom perzistentnej infekcie [6, 12]. Táto
tvorba bola sledovaná na umelých povrchoch farbením celkovej biomasy tvoriacej biofilm
kryštálovou violeťou. Výsledky testov ukázali, že kmene nesúce mutantnú alelu Cgpdr1
vykazovali porovnateľnú schopnosť vytvárať biofilm s izogénnymi kontrolami (Obr. 1).
Zvýšená tvorba biofilmu bola zaznamenaná u rezistentného izolátu DSY565 oproti
senzitívnemu izolátu DSY562.
2,0
1,8

Tvorba biofilmu (OD

570)

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
84u + prázdny B4u + prázdny B4u + CgPDR1 B4u + Cgpdr1- B4u + Cgpdr1- B4u + Cgpdr1vektor
vektor
W297S
H576Y
L347F

DSY 562

DSY 565

transformant / izolát C. glabrata

Obr. 1 Priemerné hodnoty tvorby biofilmu transformantov nesúcich vo vektore pCgACU-5 rôzne alely génu
CgPDR1 a klinických izolátov kvasinky C. glabrata. Tvorba biofilmu bola kvantifikovaná pomocou pomocou
kryštálovej violete [12]. Výsledky boli získané z dvoch nezávislých experimentov, chybové úsečky predstavujú
smerodajné odchýlky týchto opakovaní.

Ďalším z faktorov virulencie je hydrofóbnosť bunkového povrchu, ktorá tiež úzko
súvisí so schopnosťou buniek adherovať k rôznym povrchom a formovať rezistentný biofilm.
Hydrofóbne bunky v porovnaní s bunkami hydrofilnými priliehajú oveľa ľahšie na epiteliálne
a endoteliálne bunky a súčasne sú odolnejšie voči fagocytóze [10, 12]. U jednotlivých
kmeňov bola preto stanovená CSH a ako sa ukázalo, mutantné alely opäť nevykazovali
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zvýšenie hydrofóbnosti v porovnaní s kontrolnými kmeňmi (Tab. 2). Percento hydrofóbnych
buniek nesúcich mutantné alely (12 – 26 %) bolo dokonca nižšie ako u kmeňov so
štandardnou alelou CgPDR1 (30 %). Prekvapujúce zistenie bolo, že najviac hydrofóbnych
buniek bolo v kontrolách citlivých voči inhibítorom (približne 39 %).
Tab. 2 Hydrofóbnosť bunkového povrchu (CSH) transformantov nesúcich vo vektore pCgACU-5 rôzne alely
génu CgPDR1 a klinických izolátov kvasinky C. glabrata. Percento hydrofóbnych buniek bolo stanovené po
vytrepaní v n-oktáne upravenou metódou podľa Klotz et al. (1985) [14]. Optická hustota vodnej fázy bola
meraná pri λ = 570 nm. ±SD - smerodajné odchýlky priemeru výsledkov troch nezávislých experimentov.
Transformant / izolát C. glabrata
84u + prázdny vektor
B4u + prázdny vektor
B4u + pCgACU-CgPDR1
B4u + pCgACU-Cgpdr1-W297S
B4u + pCgACU-Cgpdr1-H576Y
B4u + pCgACU-Cgpdr1-L347F
DSY 562
DSY 565

CSH (%)
priemer ± SD
30,24
± 2,330
38,53
± 12,034
29,12
± 0,324
22,91
± 4,466
11,88
± 2,135
25,71
± 3,069
39,02
± 6,397
36,45
± 8,522

U Candida spp. sa na virulencii podieľa aj schopnosť ich buniek produkovať
extracelulárne hydrolytické enzýmy (hlavne proteinázy a fosfolipázy), ktoré deštrukciou
zložiek bunkových membrán napomáhajú kolonizácii a invázii patogéna do tkaniva [5, 6].
Posledným sledovaným faktorom virulencie bola produkcia fosfolipáz a proteináz (Obr. 2).
produkcia fosfolipáz

produkcia proteináz

1
0,9
0,8
0,7

PZ

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
84u + prázdny
vektor

B4u + prázdny
vektor

B4u + CgPDR1

B4u + Cgpdr1W297S

B4u +
Cgpdr1H576Y

B4u + Cgpdr1L347F

DSY 562

DSY 565

Transformant / izolát C. glabrata

Obr. 2 Priemerné hodnoty produkcie fosfolipáz a proteináz transformantov nesúcich vo vektore pCgACU-5
rôzne alely génu CgPDR1 a klinických izolátov kvasinky C. glabrata. Výsledky boli získané z 3-4 nezávislých
experimentov, chybové úsečky predstavujú smerodajné odchýlky týchto opakovaní. PZ – enzýmová analýza.

Ako vyplýva z výsledkov, ani pri jednom z enzýmov neboli výrazné rozdiely medzi
kontrolnými a mutantnými alelami. Vo všeobecnosti však testované kmene vykazovali vyššiu
produkciu proteináz ako fosfolipáz, dokonca u kmeňov nesúcich mutantné alely Cgpdr1H576Y a Cgpdr1-L347F nebola pozorovaná žiadna alebo takmer žiadna produkcia fosfolipáz.
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Záver
V našej práci sme sa zamerali na sledovanie vybraných virulenčných faktorov vo
vzťahu k fenoménu MDR. Prezentované výsledky ukázali, že analyzované bodové mutácie
v géne CgPDR1 síce zvyšujú rezistenciu hostiteľských buniek voči inhibítorom, avšak ich
prítomnosť

výrazne

neovplyvnila

nami

sledované

virulenčné

faktory

kvasiniek

v podmienkach in vitro. Nové poznatky do tejto témy by mohli priniesť plánované in vivo
experimenty.
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Funkčná analýza mutácie Cgerg11-E502V v heterologickom systéme
kvasinky Saccharomyces cerevisiae
Lucia Nemcová, Vladimíra Džugasová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a
virológie, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4, Slovensko; nemec.lucia@gmail.com

Abstrakt
Fenomén mnohonásobnej rezistencie (MDR) poskytuje bunkám možnosť účinne sa brániť pred
účinkom xenobiotík. K jedným z mechanizmov MDR kvasiniek patria zmeny v biosyntéze ergosterolu –
hlavného sterolu ich bunkovej membrány. Esenciálny enzým podieľajúci sa na jeho syntéze je lanoserol 14αdemetyláza kódovaná génom ERG11. Cieľom našej práce bolo sledovať vplyv mutantnej alely Cgerg11-E502V
kvasinky C. glabrata na citlivosť buniek voči liečivám na genetickom pozadí mutácie erg11 kvasiniek S.
cerevisiae. Ako ukázali výsledky experimentov, v takomto heterologickom systéme bol síce CgErg11p schopný
komplementovať letálnu mutáciu erg11, avšak aminokyselinová substitúcia E502V v tomto proteíne
neovplyvnila citlivosť hostiteľských buniek k flukonazolu.

Kľúčové slová: mnohonásobná rezistencia; S. cerevisiae; C. glabrata; ergosterol; CgERG11

Úvod a formulácia cieľa
Hlavný mechanizmus mnohonásobnej rezistencie proti toxickým látkam predstavuje
u kvasiniek nadexpresia efluxných membránových púmp. Kvasinky majú však aj iné
mechanizmy, vďaka ktorým môžu v prítomnosti škodlivých látok prežívať. Sú nimi zmeny
v biosyntéze ergosterolu [1]. Ergosterol je esenciálny sterol v membránach buniek kvasiniek,
ktorý zabezpečuje hlavné štrukturálne a regulačné funkcie [2], je dôležitý pre ich fluiditu,
stabilitu a permeabilitu. Aktivuje enzýmy, ktoré sú k membránam viazané. Od hladiny
ergosterolu závisí aj začatie bunkového delenia, rezistencia na antifungálne látky [3], citlivosť
na prítomnosť kyslíka a intracelulárny transport [4]. Je dôležitý pre mitochondriálnu
respiráciu [5].
Pre biosyntézu ergosterolu je dôležitých viacero génov. Významný krok v tejto
biosyntetickej dráhe katalyzuje enzým lanosterol 14α-demetyláza (Erg11p/Cyp51p),
kódovaná génom ERG11/CYP51 [6]. Nízky obsah ergosterolu v bunkových membránach má
nepriaznivý účinok na životaschopnosť, rast a delenie kvasiniek, keďže ho práve počas týchto
dejov vyžadujú [7]. Syntéza ergosterolu je inhibovaná azolovými antibiotikami. Mechanizmus
účinku azolov spočíva práve vo väzbe na enzým lanosterol 14α-demetylázu [8]. V prítomnosti
azolov sa rast buniek zastavuje, preto je ich pôsobenie fungistatické [7].
Hlavným cieľom našej práce je v heterologickom systéme kvasiniek S. cerevisiae na
genetickom pozadí mutácie erg11 sledovať vplyv mutantnej alely Cgerg11-E502V kvasinky
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C. glabrata na citlivosť buniek voči liečivám, a tým zistiť, či ide o gain-of-function mutáciu
tohto génu, ktorá zvyšuje rezistenciu C. glabrata voči flukonazolu.

Materiál a metódy
Kvasinkový kmeň: S. cerevisiae Y26604 (MATa/MATα, his3∆1/ his3∆1, leu2∆0/
leu2∆0, lys2∆0/LYS2∆0, MET15/met15∆0, ura3∆0/ ura3∆0, erg11::kanMX4/ERG11)
(EUROSCARF, Frankfurt, Nemecko)
Plazmidy: pFL38-CgERG11 [9], pFL38-Cgerg11-E502V [9]
Sporulácia a rozdelenie spór: Husté suspenzie buniek transformantov diploidného
kmeňa boli vykvapkané na povrch presporulačného GNA média (5% glukóza, 1,2% hovädzí
extrakt, 1,8% peptón, 1% kvasničný extrakt, 2% agar; [10]) a kultivované 24 hod. pri 30 °C.
Husté suspenzie vyrastených buniek boli vykvapkané na sporulačné SPO médium (1% octan
draselný, 0,14% kvasničný extrakt, 0,05% glukóza, 0,001% príslušných aminokyselín
a dusíkatých báz - histidín, leucín, lyzín, metionín, uracil, 2% agar) a podrobené sporulácii
7 dní pri 24 °C. Vysporulované tetraasky boli podrobené 5 – 10 min. natráveniu v 50 µl
roztoku zymolyázy (Zymolyase 20T (Arthrobacter luteus), Seikagaku Corp., Japonsko;
zásobný roztok: 0,5 mg/ml v [100 µl 0,5 M EDTA, pH 8,0; 900 µl 1,2 M sorbitol]) pri 30 °C,
následne zriedené 800 µl sterilnej vody a držané v ľade. Spóry z natrávených tetraaskov boli
uvoľnené a rozdelené na komplexnom glukózovom YPD médiu pomocou mikromanipulátora
Singer MSM System Serie 300 (Singer Instrument Co. Ltd, UK) a kultivované 3 dni pri 30 °C
do vyrastenia jednotlivých kolónií.
Analýza fenotypu spór a stanovenie genotypu spór: Fenotyp/genotyp získaných
monospórických izolátov bol stanovený kvapkovým testom na príslušných selektívnych
médiách: komplexné glukózové YPD médium (pozitívna kontrola rastu); komplexné
glukózové médium s geneticínom YPDGEN (600 µg/ml; marker pre prítomnosť alely erg11
s disrupčnou kazetou KanMX); minimálne glukózové médium bez uracilu YNB-URA (marker
pre prítomnosť plazmidu pFL38 nesúceho mutantnú (Cgerg11-E502V) alebo štandardnú alelu
génu CgERG11); minimálne glukózové médium bez lyzínu YNB-LYZ; minimálne glukózové
médium bez metionínu YNB-MET. Bunky boli na príslušných médiách kultivované pri 30 °C,
ich rast bol hodnotený po 3. (komplexné médiá) a 7. (minimálne médiá) dňoch kultivácie.
Stanovenie citlivosti kvasiniek: Citlivosť transformantov k flukonazolu bola zisťovaná
použitím mikrodilučnej metódy podľa CLSI dokumentu M27-A2 v minimálnom YNB médiu
(použité koncentrácie flukonazolu: 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 µg/ml). Inhibícia rastu buniek bola
stanovená na základe absorbancie meranej pri vlnovej dĺžke 570 nm. Z nameraných hodnôt
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boli vypočítané hodnoty MIC90, ktoré stanovujú minimálnu koncentráciu látok inhibujúcu
nárast transformantov na 90% oproti kontrole.

Výsledky a diskusia
U niekoľkých klinických izolátov kvasinky C. glabrata rezistentných voči azolom
bola na našom pracovisku zachytená bodová mutácia E502V v géne CgERG11 [9]. Vplyv
tejto mutácie na citlivosť kvasinkových buniek voči antimykotikám bol skúmaný
v heterologickom systéme kvasinky S. cerevisiae: mutantná alela Cgerg11-E502V klonovaná
na plazmide pFL38 bola vnesená do diploidného mutanta erg11∆/ERG11. U transformantov
nesúcich túto mutantnú alelu nebola zaznamenaná zmena ich citlivosti voči flukonazolu
a vykazovali minimálnu inhibičnú koncentráciu flukonazolu (MIC = 8 µg/ml) rovnakú ako
bunky transformované štandardnou alelou CgERG11 (Borecká, osobné zdelenie).
Tab. 1 Fenotypová analýza vybraných monosporických izolátov kmeňa S. cerevisiae Y26604 nesúcich na
centromérnom plazmide pFL38 mutantnú alelu Cgerg11-E502V. YPD – komplexné glukózové médium;
YPDGEN – komplexné glukózové médium s geneticínom (600 µg/ml); YNB – minimálne glukózové médiu bez
prídavku: uracilu (URA), alebo metionínu (MET), alebo lyzínu (LYZ). Žltou farbou sú označené spóry,
u ktorých bola testovaná citlivosť na flukonazol. + rast na médiu; - nerast na médiu
YNB bez prídavku
Označenie
tetrády
1M

2M

6M

53M

3M

4M

5M

54M

Označenie
spóry
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

YPD

YPDGEN

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

URA

MET

LYZ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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S cieľom preskúmať vplyv mutantnej alely Cgerg11-E502V na prežívanie a citlivosť
mutantných buniek erg11 kvasinky S. cerevisiae, a tým jej možný vplyv na rezistenciu
pôvodných klinických izolátov C. glabrata voči liečivám, boli diploidné bunky
erg11∆/ERG11 nesúce na plazmide mutantnú Cgerg11-E502V, resp. štandardnú alelu
CgERG11 podrobené sporulácii, rozdeleniu spór a následnej fenotypovej analýze.
Tab. 2 Fenotypová analýza vybraných monosporických izolátov kmeňa S. cerevisiae Y26604 nesúcich na
centromérnom plazmide pFL38 štandardnú alelu CgERG11. YPD – komplexné glukózové médium; YPDGEN –
komplexné glukózové médium s geneticínom (600 µg/ml); YNB – minimálne glukózové médium bez prídavku:
uracilu (URA), alebo metionínu (MET), alebo lyzínu (LYZ). Žltou farbou sú označené spóry, u ktorých bola
testovaná citlivosť na flukonazol. + rast na médiu; - nerast na médiu
YNB bez prídavku
Označenie
tetrády
1W

2W

3W

4W

5W

6W

7W

8W

9W

10W

Označenie
spóry
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

YPD
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

YPDGEN
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

URA

MET

LYZ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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Tetraasky boli získané z dvoch nezávislých sporulácií a pomocou mikromanipulátora bolo
celkovo rozdelených 66 askov s mutantnou alelou a 27 askov so štandardnou alelou.
Spóry jednotlivých tetrád boli podrobené fenotypovej analýze, na základe ktorej bolo
možné stanoviť ich genotyp (Tab. 1, 2). Nakoľko fenotypová analýza odhalila aj nie správne
izolované tetrády (spóry nepatriace k jednej tetráde, pri izolácii ktorých išlo o náhodne
zoskupené bunky imitujúce tvar tetrády), do analýzy citlivosti na flukonazol boli zvolené len
tie spóry, ktoré patrili k správne izolovaným tetrádam. Ďalším kritériom pre selekciu spór bol
rast na YPD médiu s geneticínom, ktorý bol selekčným markerom prítomnosti mutácie
erg11::kanMX4 v genóme buniek. Posledným kritériom bol rast buniek na minimálnom
médiu bez uracilu, čo bolo znakom prítomnosti mutantnej resp. štandardnej alely génu
CgERG11 na plazmide (nesie gén URA3). Z takto vyselektovaných spór bolo do analýzy
citlivosti vybraných desať spór: 1W-A, 1W-D, 3W-C, 3W-D, 7W-B a 7W-C obsahujúcich
štandardnú alelu CgERG11; 4M-C, 6M-D, 54M-A a 54M-C s mutantnou alelou Cgerg11E502V. Citlivosť týchto transformantov na flukonazol bola stanovená mikrodilučnou metódou
(Tab. 3).
Tab 3. Minimálne inhibičné koncentrácie (MIC) flukonazolu transformantov buniek erg11 kvasinky S.
cerevisiae nesúcich vo vektore pFL38 štandardnú alelu CgERG11, resp. mutantnú alelu Cgerg11-E502V
kvasinky C. glabrata. Hodnoty MIC90 boli stanovené mikrodilučnou metódou v minimálnom YNB médiu
s rôznymi koncentráciami flukonazolu (0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 µg/ml) po 3 dňoch kultivácie buniek.
Označenie spóry

Genotyp spór

MIC90
flukonazolu (µg/ml)

1W-A

erg11 + pFL38-CgERG11

8

1W-D

erg11 + pFL38-CgERG11

16

3W-C

erg11 + pFL38-CgERG11

16

3W-D

erg11 + pFL38-CgERG11

16

7W-B

erg11 + pFL38-CgERG11

8

7W-C

erg11 + pFL38-CgERG11

16

4M-C

erg11 + pFL38-Cgerg11-E502V

8

6M-D

erg11 + pFL38-Cgerg11-E502V

1

54M-A

erg11 + pFL38-Cgerg11-E502V

8

54M-C

erg11 + pFL38-Cgerg11-E502V

16

Výsledky ukázali, že podobne ako v diploidných bunkách, tak ani v haploidných
mutantoch erg11 neznižovala prítomnosť mutantnej alely Cgerg11-E502V v porovnaní
s prítomnosťou štandardnej alely CgERG11 ich citlivosť na flukonazol (MIC90 = 8-16 µg/ml).
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Záver
V práci sme pomocou heterologického systému S. cerevisiae sledovali vplyv bodovej
mutácie E502V v géne CgERG11 na citlivosť kvasinkových buniek k azolovým liečivám.
Prezentované výsledky ukázali, že gén CgERG11 kvasinky C. glabrata dokáže
komplementovať letálny fenotyp mutanta erg11 kvasinky S. cerevisiae. Mutantná alela
Cgerg11-E502V však neovplyvňuje citlivosť hostiteľského kmeňa erg11 na flukonazol
v porovnaní s transformantmi tohto kmeňa nesúcimi štandardnú alelu CgERG11. Nakoľko
aminokyselinová sekvencia proteínu CgErg11p vykazuje so sekvenciou proteínu Erg11p
vysokú homológiu (84,5 %), môžeme predpokladať, že sa substitúcia E502V v CgErg11p
nepodieľala na rezistentnom charaktere klinických izolátov C. glabrata, u ktorých bola
pôvodne zachytená. Ich rezistenciu možno pripísať gain-of-function mutácii Cgpdr1-H576Y,
ktorej prítomnosť bola tiež u týchto rezistentných klinických izolátov kvasinky C. glabrata
detegovaná [9].
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Anxiózne správanie VPA potkanov v rôznych obdobiach ontogenézy predbežná štúdia
Lucia Olexová, Peter Štefánik, Lucia Kršková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4, Slovensko; olexoval@fns.uniba.sk

Abstrakt
Autizmus je neurovývinová porucha sprevádzaná deficitom v sociálnom správaní, komunikácii
a výskytom prvkov stereotýpneho správania, ku ktorým sa často pridružuje aj neprimeraný strach a anxieta.
V našej práci sme sa zamerali na hodnotenie anxiety u animálneho modelu autizmu, ktorý predstavuje potomstvo
potkana laboratórneho prenatálne ovplyvnené kyselinou valproovou - VPA potkany. Na výskum anxiózneho
správania sme použili vyvýšené bludisko v tvare plus (elevated plus maze). V období odstavu, puberty a
dospelosti sme u kontrolných (K) aj prenatálne ovplyvnených zvierat (VPA; ich matkám na 12,5-tý deň
aplikovaná sodná soľ kyseliny valproovej) oboch pohlaví zaznamenávali počet vstupov do jednotlivých ramien,
ako aj čas strávený v jednotlivých ramenách. Zistili sme, že počas odstavu samice oboch skupín vstupovali do
ramien štatisticky preukazne častejšie ako samce. Rozdiely v anxiete medzi K a VPA skupinami sme však v
žiadnom z nami pozorovaných období ontogenézy nezistili.

Kľúčové slová: VPA potkany; animálny model autizmu; anxieta.

Úvod a formulácia cieľa
Autizmus je neurovývinová porucha sprevádzaná deficitom v sociálnom správaní,
komunikácii a výskytom prvkov stereotýpneho správania [1]. Okrem týchto prvkov sa
u autistických detí často vyskytujú aj poruchy v mnohých iných prvkoch správania a emočné
poruchy. Často to býva strach a úzkosť (anxieta). Autistické deti majú často neprimeraný
strach z bežných vecí a situácií, alebo naopak, v nebezpečných situáciách sa vôbec neboja [2].
Na výskum zmien súvisiacich s autizmom sa používajú animálne modely autizmu.
Medzi ne patrí aj model potkana laboratórneho prenatálne ovplyvneného kyselinou
valproovou – VPA potkany. Jej aplikácia samiciam potkana v období okolo 12. dňa gravidity
vedie k nenávratným zmenám vo formujúcich sa mozgových štruktúrach nápadne podobným
zmenám pozorovaným u autistickej populácie. Medzi tieto zmeny patrí napríklad menší
celkový objem a hmotnosť mozgu, mozočka, vermisu a mozočkových hemisfér [3, 4],
chýbanie

motorických

jadier

niektorých

hlavových

nervov,

poškodenie

viacerých

mozočkových jadier [3, 5], zmeny v neurotransmiterovom systéme [6, 7]. Po behaviorálnej
stránke sa VPA potkany vyznačujú nižšou citlivosťou na bolesť a zároveň vyššou citlivosť na
nebolestivé stimuly, zníženou exploračnou aktivitou, zvýšenou úzkosťou, motorickou
hyperaktivitou, deficitom v sociálnom správaní a výskytom repetitívneho správania, prvkami
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správania typickými pre autistické spektrum [8, 9, 10].
Testovanie anxiety pomocou vyvýšeného plusového bludiska je založené na poznatku,
že potkany majú vrodený strach z vyvýšených a otvorených priestranstiev, preto do nich
vstupujú s nižšou intenzitou a trávia v nich menej času ako v uzavretých [11]. Samice potkana
laboratórneho ale prejavujú menej strachu a preferujú otvorené ramená. Okrem toho sú v
porovnaní so samcami aktívnejšie a majú tendenciu vstupovať do ramien častejšie [12, 13]
Pubertálne a dospelé VPA potkany podľa dostupnej literatúry [9, 14] vstupujú s nižšou
intenzitou do otvorených ramien vyvýšeného plusového bludiska, kde trávia aj signifikantne
menej času, čo je dávané do súvislosti so zvýšenou anxietou sprevádzajúcou autizmus.
Umiestnenie VPA potkanov do obohateného prostredia u nich anxietu znižuje [15]. VPA
samce boli v porovnaní so VPA samicami, K samcami aj K samicami anxióznejšie, menej
vstupovali do otvorených ramien a zároveň v nich trávili menej času. Samice boli v teste
vyvýšeného plusového bludiska aktívnejšie - aktívnejšie vstupovali do uzavretých ramien
[16].
Cieľom našej práce bolo zhodnotiť anxietu u VPA potkanov v období odstavu, puberty
a dospelosti.

Materiál a metódy
Samiciam potkana laboratórneho kmeňa Wistar sme na 12,5-tý deň gravidity
jednorázovo intraperitoneálne aplikovali valproát sodný (Sigma USA; rozpustený vo
fyziologickom roztoku, pH = 7,3; c = 250 mg/ml) v množstve 600 mg/kg živej hmotnosti.
Kontrolným samiciam sme na 12,5-tý deň aplikovali rovnaké množstvo fyziologického
roztoku.
Behaviorálnym testom sme podrobili 3 kontrolné (K) a 3 ovplyvnené (VPA) vrhy,
spolu 24 jedincov, 12 K (samce n = 6, samice n = 6) a 12 VPA (samce n = 6, samice n = 6).
Testovanie prebiehalo v 3 obdobiach ontogenézy: v období odstavu (21. deň, pred odobratím
matky), v období puberty (42. deň) a v období dospelosti (72. deň).
Na zisťovanie anxiety sme použili test vyvýšeného plusového bludiska (elevated plus
maze test) [17]. Testovacia komora mala tvar znamienka + umiestneného vo výške 50 cm nad
podlahou, tak aby bolo zvieraťu znemožnený prípadný kontakt s podlahou. Skladala sa
z dvoch otvorených a dvoch uzavretých ramien. Zviera sa vkladalo do priesečníku ramien,
hlavou nasmerovanou do otvoreného ramena. Počas 5 minút sme kamerou Logitech
Quickcam E 2500 pomocou softvéru Debut Video Capture Software v.1.42 (Nch Software,
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USA) zaznamenávali správanie jednotlivých zvierat. Zhotovenú nahrávku sme následne
analyzovali a zo záznamu sme hodnotili tieto ukazovatele anxiety: celkový počet vstupov
(otvorené + uzavreté ramená) a čas strávený v otvorených ramenách (s). Z uvedených dát sme
následne vypočítali parameter preferencie otvoreného ramena (pomer času stráveného v
otvorených ramenách ku celkovému času v ramenách x 100).
Štatistické vyhodnotenie sme robili pomocou dvojfaktorovej ANOVA analýzy
v programe SigmaPlot 11.0 (Systat Software, Inc., 2008).

Výsledky a diskusia
Štatistická analýza neodhalila signifikantné rozdiely medzi K a VPA skupinou v
žiadnom z nami sledovaných parametrov anxiety. Signifikantné rozdiely sme pozorovali len v
počte vstupov do ramien bludiska v období odstavu, a to medzi pohlaviami (obr. 1). Toto
zistenie potvrdzuje poznatok, že samice potkana sú celkovo pohyblivejšie a vstupujú do
ramien častejšie ako samce [12], čo sa potvrdilo aj u VPA potkanov [16].

Obr. 1 Priemerný počet vstupov do otvorených aj uzavretých ramien na jedno zviera.
Hodnoty sú uvádzané ako priemer počtu vstupov do oboch ramien na jedno zviera ± SEM.
Hviezdička vyjadruje signifikantnosť rozdielov (* p < 0,05).

V čase strávenom v otvorenom ramene sme signifikantné rozdiely nepozorovali ani
medzi skupinami, ani pohlaviami (obr. 2). V období odstavu však boli rozdiely medzi
pohlaviami oboch skupín zvierat na hranici signifikantnosti (p=0,054). Samice mali tendenciu
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tráviť viac času v otvorených ramenách, čo opäť zodpovedá charakteristickému správaniu
potkana laboratórneho [12].

Obr. 2 Priemerný čas strávený v otvorenom ramene na jedno zviera.
Hodnoty sú udávané v sekundách na jedno zviera ± SEM.

Pri hodnotení celkovej preferencie otvoreného ramena sme signifikantné rozdiely
medzi skupinami, a ani medzi pohlaviami nepozorovali (obr. 3).

Obr. 3 Preferencia otvoreného ramena. Jednotky sú udávané ako pomer času stráveného v otvorenom ramene ku
celkovému času strávenému v ramenách x 100 ± SEM.
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Záver
Prenatálne vystavenie kyseline valproovej neovplyvnilo anxietu týchto zvierat v teste
vyvýšeného plusového bludiska v žiadnej z nami sledovaných etáp ontogenézy. Nakoľko sú
však naše výsledky predbežné, vyžadujú si ďalšiu a podrobnejšiu analýzu.

Poďakovanie
Práca bola podporená grantmi APVV-0214-07, VEGA 1/0365/10 a GUK 228/2010.

Zoznam použitej literatúry
[1]

American Psychiatric Association (2000) Dig. Dis. Sci. 45, p. 723

[2]

Muris P., Steerneman P., Merckelbach H., et al. (1998) J. Anxiety Disord. 12(4), p. 387

[3]

Rodier P. M., Ingram J. L., Tisdale B., et al. (1996) J. Comp. Neurol. 370(20), p. 247

[4]

Ingram J. L., Peckham S. M., Tsidale B., et al. (2000) Neurotoxicol. Teratol. 22(3), p.
319

[5]

Rodier P. M., Ingram J. L., Tisdale B., et al. (1997) Reprod. Toxicol. 11(2-3), p. 417

[6]

Narita N., Kato M., Tazoe M., et al. (2002) Pediatr. Res. 52(4), p. 576

[7]

Tsujino N., Nakatani Y., Seki Y., et al. (2007) Neurosci. Res.,57(2), p. 289

[8]

Schneider T., Przewłocki R. (2005) Neuropsychopharmacol. 30(1), p. 80

[9]

Markram K., Rinaldi T., La Mendolal D., et al. (2008) Neuropsychopharmacol. 33(4), p.
901

[10] Dufour-Rainfray D., Vourc'h P., Le Guisquet A. M., et al. (2010) Neurosci. Lett. 470(1),
p. 55
[11] Pinheiro S. H., Zangrossi H. Jr., Del-Ben C. M., et al. (2007) An. Acad. Bras. Cienc.,
79(1), p. 71
[12] Johnston A. L., File S. E. (1991) Physiol. Behav. 49(2), p. 245
[13] Farabollini, F.; File, S. E.; Johnston, A. L.; et al. (1987) Br. J. Pharmacol. 90, p. 265
[14] Schneider T., Ziòłkowska B., Gieryk A., et al. (2007) Psychopharmacology (Berl).
193(4), p. 547
[15] Schneider T., Turczak J., Przewłocki R. (2006) Neuropsychopharmacol. 31 (1), p. 36
[16] Schneider T., Roman A., Basta-Kaim A., et al. (2008) Psychoneuroendocrino. 33(6), p.
728
[17] Gurtman C. G., Morley K. C., Li K. M., et al (2002) Eur J Pharmacol 446(1-3), p. 89

558

BIOLÓGIA
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Abstrakt
Cronobacter spp., (predtým Enterobacter sakazakii), patrí medzi oportunistické patogény, ktorý vyvoláva
rôzne typy infekcií najmä u novorodencov a dojčiat. Hoci je tento mikroorganizmus v prostredí pomerne rozšírený,
najčastejším zdrojom infekcie je sušená dojčenská výživa. V predchádzajúcich štúdiách bolo zistené, že niektoré
kmene Cronobacter majú zvýšenú odolnosť voči zvýšeným teplotám a táto schopnosť je asociovaná s prítomnosťou
ostrova termotolerancie v genóme týchto kmeňov. V našej práci sme pripravili dva mutantné kmene C. sakazakii
JG-01 a JG-05, ktoré mali deletovaný ostrov termorezistencie a zistili sme, že tieto kmene majú oproti pôvodnému
kmeňu C. sakazakii ATCC 29544 nižšiu schopnosť prežívania pri 58°C.

Kľúčové slová: Cronobacter spp.; termorezistencia; λ Red rekombinačný systém

Úvod a formulácia cieľa
Baktérie zaradené do rodu Cronobacter (Enetrobacter sakazakii), sú oportunistické
ľudské patogény, ktoré sa dostali do povedomia najmä kvôli asociácii s vážnymi ochoreniami
(neonatálna meningitída, sepsa, enterokolitída) u novorodencov a dojčiat [1]. Obzvlášť ohrození
sú novorodenci s nízkou pôrodnou hmotnosťou(<2,5Kg), predčasne narodení, novorodenci HIV
pozitívnych matiek, či deti s potlačenou imunitou [2, 3, 4]. Zdrojom infekcie je najčastejšie
sušená mliečna dojčenská výživa a vo väčšine prípadov ku kontaminácii dochádza pri domácej
rehydratácii a nesprávnej manipulácii [5, 6]. Cronobacter však vyvoláva infekcie aj u dospelých,
imunodeficientných jedincov a dokonca sú už známe aj prípady infekcie zdravých jedincov.
Tieto infekcie nie sú však dobre charakterizované a častokrát nie sú ani zachytené, vyšetrované
a spôsob ich prenosu tiež nie je známy [7].
Pri prenose Cronobacter spp. zohráva hlavnú úlohu jeho schopnosť prežívať v
nepriaznivých enviromentálnych podmienkach. Je odolný proti osmotickému a vysušovaciemu
stresu, nízkemu pH, je schopný prežiť aj pri nízkej vodnej aktivite. Neprežíva však pasterizáciu
[8]. Vo viacerých štúdiách bolo zistené, že niektoré kmene Cronobacter spp. majú zvýšenú
termorezistenciu [9, 10, 11]. Na základe proteínovej analýzy bol dokázaný marker špecifický len
pre termotolerantné kmene Cronobacter spp., ktorý mal vysokú podobnosť

k proteínu

Mfla_1165 z termotolerantnej baktérie Methylobacillus flagellatus KT [12]. V našom
laboratóriu bolo zistené, že tento marker sa nachádza na unikátnom genomickom ostrove
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s veľkosťou 18 kbp, ktorý je prítomný u termotolerantných kmeňov z rodov Cronobacter,
Enterobacter, Citrobacter a Escherichia. Tento ostrov obsahuje klaster konzervatívnych génov,
z ktorých mnohé sú homologické ku génom kódujúcim stresom indukované proteíny, vrátane
proteínov teplotného, oxidačného a kyslého stresu [11, 13].
Cieľom predkladanej práce bolo overiť funkciu ostrova termotolerancie pri prežívaní
kmeňov pri zvýšenej teplote ako aj v iných stresových podmienkach. K tomuto účelu sme
pripravili kmeň C. sakazakii ATCC 29544 s deléciou celého ostrova termotolerancie a porovnali
rastové parametre a prežívanie v stresových podmienkach u mutantného a pôvodného kmeňa.

Materiál a metódy
Bakteriálne kmene
V práci sme použili typový kmeň Cronobacter sakazakii ATCC 29544

(LMG 5740).

Plazmidy
Tab. 1 Použité plazmidy

č.

Názov

1.

pKD13

2.

pKD46

3.

pCP20

Genotyp
oriR6K Apr FRT Kanr FRT 5

Veľkosť
( bp )
3434

Teplota
inkubácie
(°C)

Zdroj

37
oriR101repA101(Ts)
Apr araBADpgam-bet-exo 5

6400

oripSC101(Ts)Apr Cmr cI857_ PRflp

9400

[15]
30

Transformácia baktérií plazmidovou DNA
Plazmidovú DNA sme elektroporovali do elektrokompetentných buniek pripravených
podľa postupu Ausubel a kol. [14]. Po elektroporácii sme kultúru inkubovali pri teplote 30°C
(podľa typu plazmidu) 1 – 3 hod (Tab. 1). Kultúru sme potom vysiali na tuhú LB doplnenú
príslušným antibiotikom a inkubovali cez noc pri prislúchajúcej teplote.

Príprava delečného kmeňa s využitím λ Red rekombinácie
Na prípravu kmeňa ATCC 29544 s deléciou celého ostrova termotolerancie sme použili λ
Red rekombinačný systém a postupovali sme podľa Datsenko a kol. [15].
Plazmid pKD46 (nesie Red systém pod ara promótorom) sme elektropórovali do
elektrokompetentných buniek C. sakazakii ATCC 29544.
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Príprava lineárneho fragmentu s homologickými koncami a kanamycínovou rezistenciou
Pre PCR na prípravu lineárneho fragmentu sme si navrhli primery OrfAB f,r (530 bp),
OrfQ f,r (426 bp) a DelOrfB f – DelOrfQ r (1380 bp). V prvom kroku sme si vyrobili tri
samostatné PCR produkty. Kratšie produkty homologické k okrajom ostrova termorezistencie
a zároveň ohraničujúce oblasť delécie sme amplifikovali pomocou primerov OrfAB f,r,

OrfQ

f,r a ako templát sme použili C. sakazakii ATCC 29544. Dlhší produkt, obsahujúci
kanamycínovú rezistenciu, sme získali pomocou primerov DelOrfB f – DelOrfQ r a ako templát
sme použili plazmid pKD13. Tieto primery boli na 5´ konci homologické k sekvenciám

C.

sakazakii ATCC 29544 a na 3´ konci k oblasti plazmidu s kanamycínovou rezistenciou. Takto
pripravené tri produkty sme v druhom kroku použili ako templát pre PCR s primermi OrfAB f –
OrfQ r.

Obr. 1 Ostrov termorezistencie
Cronobacter sakazakii ATCC 29544

Obr. 2 Lineárny fragment DNA použitý pri
konštrukcii delečného mutanta
V strede molekuly sa nachádza kanamicínová
kazeta ohraničená dvomi FRT miestami, na
okrajoch sú fragmenty komplementárne k oblasti
na začiatku (pred orfB) a konci (za orfQ) ostrova
termotolerancie v kmeni C. sakazakii ATCC
29544.

Lineárny fragment s homologickými koncami sme následne elektropórovali do
elektrokompetentných buniek C. sakazakii ATCC 29544 obsahujúcich plazmid pKD46, kde
nastala prostredníctvom λ Red rekombinačného systému homologická rekombinácia medzi
ostrovom termorezistencie a lineárnym fragmentom.

V ďalšom kroku sme rekombinanty

inkubovali pri teplote 37°C, aby došlo k eliminácii plazmidu pKD46 a overili stratu
ampicilínovej rezistencie.
Pri príprave kmeňa, ktorý neobsahoval kanamycínovú kazetu, sme do delečného derivátu
C. sakazakii JG-01 elektropórovali plazmid pCP20 s génom pre FLP rekombinázu, ktorá
rozoznáva FRT miesta ohraničujúce gén kanamycínovej rezistencie. Opäť ide o plazmid s
termosenzitívny replikónom, vďaka čomu mohol byť v závere odstránený z buniek inkubáciou
pri 43°C.
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Meranie tepelnej rezistencie kmeňov
Nočnú kultúru buniek sme inkubovali pri 58°C po dobu 6 min. V rôznych časových
intervaloch sme odobrali vzorky buniek, ktoré sme desiatkovo nariedili v LB médiu a 10 µl sme
naniesli na Petriho misku s LB agarom. Vzorky sme kultivovali pri 37°C cez noc a spočítali sme
vyrastená kolónie.

Výsledky a diskusia
Príprava kmeňa C. sakazakii s deléciou ostrova termorezistencie
Niektoré kmene Cronobacter spp. vykazujú vyššiu odolnosť voči zvýšeným teplotám,
a za túto vlastnosť je podľa našich predchádzajúcich štúdií zodpovedná skupina sedemnástich
génov lokalizovaná na genomickom ostrove termotolerancie. V tejto práci sme pripravili
mutantný kmeň C. sakazakii s deléciou celého ostrova. Na konštrukciu delečného kmeňa sme
využili Red rekombinačný systém z bakteriofága λ, ktorý je tvorený génmi: exo, bet a gam.
Proteín Exo

je 5´dsDNA exonukleáza, ktorá výtvára 3´prečnievajúce konce na lineárnej

molekule DNA. Na tieto jednovláknové konce sa viaže proteín Beta, ktorý sprostredkuje
homologickú rekombináciu lineárnej a chromozomálnej DNA. Posledná zložka systému, Gam,
je inhibítor RecBCD nukleázy zabraňujúci degradácii lineárnej dsDNA (Obr. 1). λ Red systém
je možné použiť pri príprave delečných, inzerčných ako aj substitučných mutantov
lokalizovaných na chromozóme alebo na plazmidoch [15, 16].
Pri príprave delečného mutanta sme postupovali podľa práce Datsenko a kol. [15]. Pri
prvých experimentoch sme na mutagenézu použili lineárny fragment s dĺžkou 1380 bp, ktorý
obsahoval gén pre kanamycínovú rezistenciu z plazmidu pKD13 a na koncoch mal 40 bp
homologických k cieľovej sekvencii v kmeni C. sakazakii ATCC 29544. Po transformácii
buniek obsahujúcich plazmid pKD46 takto vyrobeným lineárnym fragmentom sa nám
nepodarilo získať žiadny klon s požadovanou deléciou. Preto sme sa rozhodli pri ďalšom posupe
použiť lineárny DNA fragment s dlhšou oblasťou homológie k cieľovej oblasti. Pri príprave sme
využili metódu overlapping PCR. Pripravili sme tri PCR produkty s navzájom sa prekrývajúcimi
koncami (kanamycínový fragment s dĺžkou 1380 bp a 530 a 426 bp dlhé produkty
komplementárne k cieľovej oblasti). Získané produkty sme zmiešali a použili ako templát do
PCR s okrajovými primermi. Pri použití tohto fragmentu s dĺžkou 2336 bp sme po elektroporácii
buniek C. sakazakii ATCC 29544 exprimujúcich λ Red gény získali 86 klonov. Náhodne sme
z nich vybrali 26 klonov a u všetkých sme potvrdili prítomnosť kanamycínovej kazety metódou
PCR (Obr. 4). Okrem detekcie génu kanamycínovej rezistencie sme v 10 náhodne vybraných
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klonoch overili neprítomnosť génu orfI nachádzajúceho sa na ostrove termotolerancie (všetkých
10 klonov bolo negatívnych) a správne umiestnenie kanamycínovej kazety (9 z 10 klonov
poskytovalo produkt správnej veľkosti, Obr. 5). Elimináciu plazmidu pKD46 z buniek sme
potvrdili ako stratu rezistencie voči ampicilínu. Takto pripravený mutantný kmeň sme nazvali
C. sakazakii JG-01. V ďalšom kroku sme do kmeňa C. sakazakii JG-01 transformovali plazmid
pCP20 s génom pre FLP rekombinázu, ktorý spôsobil vyštiepenie kanamycínovej kazety medzi
dvomi FRT miestami. Získané klony sme analyzovali metódou PCR s využítím primerov
komplementárnych k okrajom ostrova termorezistencie. Vo všetkých 9 testovaných klonoch sme
získali produkt správnej veľkosti. Pripravený mutantný kmeň sme nazvali C. sakazakii JG-05.
20000
10000
7000
5000
4000
3000
2000
1500
1000
700
500
400
300
200
75

Obr. 3 Overenie prítomnosti kanamycínovej
rezistencie v klonoch C. sakazakii s deléciou ostrova
termorezistencie
V PCR boli použité primery pKn f, r
komplementárne ku kanamycínovému génu
na plazmide pKD13.

Obr. 4 Overenie správneho umiestnenia
kanamycínovej
rezistencie
v klonoch
C.sakazakii
s deléciou
ostrova
termorezistencie
V PCR boli použité primery pKn f, r. Veľkosť
produktu 851bp.

Prežívanie kmeňov C. sakazakii pri zvýšenej teplote
Termorezistenciu kmeňov sme stanovili meraním prežívania bakteriálnych kultúr pri
58°C (Obr 7). Zistili sme, že kmene s deléciou ostrova termorezistencie mali 2-3 násobne
zníženú hodnotu D58 (decimálny redukčný čas) oproti pôvodnému kmeňu C. sakazakii ATCC
29544.
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Obr. 5 Prežívanie kmeňov C. sakazakii pri 58°C

Záver
V práci sme pripravili dva mutantné kmene C. sakazakii JG-01 a JG-05, ktoré majú
deléciu v oblasti ostrova termorezistencie. Zistili sme, že tieto kmene majú oproti pôvodnému
kmeňu C. sakazakii ATCC 29544 nižšiu schopnosť prežívania pri zvýšenej teplote. Cieľom
našej ďalšej práce bude porovnať prežívanie týchto kmeňov aj pri iných druhoch stresu (napr.
osmotický, oxidačný stres).
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Katalytická úloha F1-ATPázy vo fyziológii kvasiniek Kluyveromyces lactis
s mutáciou v géne PGS1.
Viktória Palovičová, Annamária Bardelčíková, Margita Obernauerová
Univerzita Komenskéko v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a
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Abstrakt
Kardiolipín (CL) a jeho prekurzor fosfatidylglycerol (PG) sú anionické fosfolipidy nachádzajúce sa
výlučne vo vnútornej membráne mitochondrií. CL zohráva esenciálnu úlohu v udržiavaní stability a aktivity
proteínov respiračného reťazca a oxidatívnej fosforylácie. Petite negatívne, striktne aeróbne kvasinky
Kluyveromyces lactis sú schopné rásť na fermentovateľných zdrojoch uhlíka v prítomnosti inhibítorov dýchania,
tiež prežívajú stratu cytochrómu c, ale nedokážu prežiť simultánnu stratu anionických fosfolipidov PG a CL.
V snahe porozumieť tomuto fenoménu bol zostrojený mutantný kmeň K. lactis atp2.1pgs1 nesúci supresorovú
mgi mutáciu atp2.1, ktorá spôsobuje konverziu petite negatívnych kvasiniek na petite pozitívne. Supresorová
mutácia v β podjednotke F1-ATPázy zvyšuje jej afinitu pre ATP v hydrolytickej reakcii, čím sa vytvára
dostatočný membránový potenciál ,Ψ, potrebný pre životaschopnosť kvasiniek K. lactis s absenciou anionických
fosfolipidov.

Kľúčové slová: Kluyveromyces lactis; anionické fosfolipidy; PGS; mitochondrie
Úvod a formulácia cieľa
Fosfolipidy predstavujú kľúčové molekuly, ktoré prispievajú k štrukturálnemu
usporiadaniu buniek a ktoré participujú na regulácii bunkových procesov. Vo väčšine
membrán prevažujú fosfolipidy neutrálne – zwitteriónové, ale nemenej dôležitú úlohu
zohrávajú i napriek malému zastúpeniu (0,1-30%) fosfolipidy anionické- kardiolipín (CL)
a jeho prekurzor fosfatidylglycerol (PG). In vitro štúdie preukázali, že CL interaguje s veľkým
množstvom mitochondriálnych proteínov a je nevyhnutný pre udržanie optimálnej aktivity
niekoľkých

enzýmov

mitochondriálneho

respiračného

reťazca,

zahŕňajúc

NADH

dehydrogenázu (komplex I) [1], ubichinón:cytochróm c reduktázu (komplex III) [1,2],
cytochróm c oxidázu (komplex IV) [3], a ATP- syntetázu (komplex V) [4]. CL je potrebný pre
udržanie optimálnej vnútornej štruktúry mitochondrií [5], import proteínov [6] a stabilitu
mtDNA [7]. CL je dôležitý i pre ďalšie bunkové procesy ako sú: syntéza bunkovej steny [8],
regulácia expresie jadrového génu COX4 na translačnej úrovni [9] a apoptóza [10].
V cicavčích bunkách je deficiencia CL-u asociovaná s dedičným ochorením – Barthov
syndróm [11, 12].
Pre

petite negatívnu, striktne aeróbnu kvasinku, Kluyveromyces lactis, je strata

mtDNA a mitochondriálnej proteosyntézy letálna [13]. Taktiež prerušenie alebo mutácia
v géne PGS1, kódujúceho fosfatidylglycerolfosfát syntázu – enzým nevyhnutný pre syntézu
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PGu, je pre túto kvasinku letálne [14]. Nedávne štúdie preukázali, že supresorové mgi
mutácie, ktoré umožňujú kvasinke K. lactis

prežívať delécie až stratu mtDNA, sú

lokalizované v jadrových génoch ATP1 (MGI2), ATP2 (MGI1) a ATP3 (MGI5), ktoré kódujú
α, β a γ podjednotky F1 sektora mitochondriálnej F1F0ATP- syntetázy [15]. Mutácie mgi vedú
k zmene štruktúry časti F1 komplexu F1F0ATP-syntetázy, čím nedochádza ku kolapsu
elektrického potenciálu vnútornej mitochondriálnej membrány spôsobeného stratou F0 časti
F1F0ATP-syntetázy, ktorá je kódovaná mtDNA [15]. Z toho vyplýva, že u mgi mutantov K.
lactis, funguje komplex F1 i v neprítomnosti membránovej časti F0ATPázy [16]. Supresorová
mutácia v géne ATP2 - atp2.1 (konvertujúca arginín na glycín) [17] je schopná potlačiť
letalitu spôsobenú prerušením génu PGS1 u petite negatívnych kvasiniek K. lactis
(nepublikované výsledky).
Cieľom našej práce bolo sledovať fyziologický vplyv atp2.1 mutácie na
životaschopnosť kvasiniek K. lactis s absenciou anionických fosfolipidov, sledovať úlohu PG
a CL v procesoch ovplyvňujúcich katalytickú aktivitu a štruktúru ATP syntázy.

Materiál a metódy
Použité kmene: kmeň Kluyveromyces lactis wt (atp2.1PGS1pATP2); kmeň Kluyveromyces
lactis, CW75/1D (atp2.1); kmeň Kluyveromyces lactis, CW75/1D/63 (atp2.1pgs1)
Použité metódy: izolácia mitochondrií, stanovenie koncentrácie bielkovín podľa Bradforda,
stanovenie F1ATP-ázovej aktivity a jej citlivosti na oligomycín, CN-PAGE komplexu F1F0ATPsyntázy.

Výsledky a diskusia
Za účelom štúdia vplyvu neprítomnosti anionických fosfolipidov u kmeňov kvasiniek
K. lactis s genetickým pozadím mutácie atp2.1 na ATPázovú aktivitu testovaných kmeňov
sme merali ATPázovú aktivitu a jej citlivosť na oligomycín.
ATPázová aktivita oboch testovaných mutantných kmeňov atp2.1pgs1 a atp2.1PGS1 nebola
výrazne rozdielna, avšak v porovnaní s wt kmeňom bola 2-násobne vyššia (Obr.1). Navyše
hydrolytická aktivita oboch mutantných kmeňov nebola citlivá na pridanie oligomycínu
(inhibítor protónovej translokácie), čo poukazuje na fakt, že dôvodom zvýšenej ATPázovej
aktivity nie je absencia anionických fosfolipidov ale prítomnosť atp2.1 supresorovej mutácie.
Okrem toho necitlivosť mutantných kmeňov k oligomycínu poukazuje na nekompaktný F1F0
ATP-ázový komplex, v ktorom F1 subkomplex nie je spojený s jeho F0 časťou.
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ATPase activity (nmol Pi/min/mg protein)
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Obr. 2. ATPázová aktivita testovanách kmeňov. ATPázová aktivita test. kmeňov bola vyjadrená ako
nmol Pi/min/mg proteínov. c Oli – 5 µg/ml

Kinetické parametre F1-ATPázy analyzovaných kmeňov preukázali, že Km hodnoty
oboch mutantných kmeňov boli porovnateľné, ale boli o 70% nižšie než u wt kmeňa. Naopak
Vmax hodnoty boli u oboch mutantných kmeňov o cca. 50% vyššie než u wt kmeňa (Tab.1). Na
základe nameraných hodnôt môžeme predpokladať, že zvýšená F1-ATPázová aktivita oboch
mutantných kmeňov je výsledkom prítomnej atp2.1 supresorovej mutácie.

Tab.1 Kinetické parametre ATPázovej activity.
Km
(mM ATP)
1,7
0,48
0,47

Kmene
wt
atp2.1PGS1
atp2.1pgs1

Vmax
µmol Pi/min/mg proteínov
14,36
33,97
32,23

Pre izoláciu mitochondriálnych membránových proteínov sme použili koncentráciu 1.6
mg/ mg proteínu. Izolované mitochondriálne proteíny sa detekovali metódou CN-PAGE, za
súčasného použitia farbičky Ponceau S (1%). Metóda izolácie využíva vlastnosti detergentu
n-dodecyl

b-D-maltozidu

k rozpusteniu

proteínových

komplexov

(pI<7)

v

polyakrylamidovom gradientom géli (testovaný gradient 4-13%). CN-PAGE celý čas
prebiehala za teplotnej podmienky 4°C. Všetky proteínové komplexy sme vizualizovali
farbiacim roztokom Coomassie. Izolované komplexy budú predmetom ďalšej experimentálnej
práce, pri ktorej budeme metódou SDS-PAGE detekovať jednotlivé podjednotky
multisubjednotkového komplexu V.
Na základe uvedených výsledkov sa dá predpokladať, že letalita spôsobená absenciou
anionických fosfolipidov u petite negatívnych kvasiniek K. lactis je suprimovaná
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hydrolytickou aktivitou F1 subkomplexu ATPázy, ktorá má v β podjednotke supresorovú
atp2.1 mutáciu.

Záver
Supresorová mutácia atp2.1 spolu so zmenenou štruktúrou F1 subkomplexu
ATPázového komplexu spôsobuje zvýšenie afinity F1-ATPázy pre ATP v hydrolytickej
reakcii a tým zabezpečuje dostatočný mitochondriálny membránový potenciál nevyhnutný pre
biogenézu mitochondrií a životaschopnosť kvasiniek K. lactis s absenciou anionických
fosfolipidov.
Metódou CN-PAGE sa nám podarilo izolovať proteínové komplexy respiračného reťazca (I,
III a IV) a oxidačnej fosforylácie (V – monomér a dimér komplexu), ktorých jednotlivé
podjednotky budeme ďalej analyzovať metódou SDS-PAGE. Predbežné výsledky ukazujú, že
absencia CL nemá vplyv na stabilitu F1F0-ATP syntetázového komplexu v profiloch
identifikovaných touto metódou.
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Abstrakt
Myší herpetický vírus (MHV-68) je v súčasnosti jedným z najdôležitejších modelov pre štúdium
ľudských gamaherpesvírusov (vírus Epsteina a Barrovej, Ľudského herpesvírusu asociovaného s Kapošiho
sarkómom), ktoré majú onkogénny potenciál. Štúdiom genómu a genetickej variability MHV možno v mnohom
pochopiť funkciu homologických sekvencií. MHV-72 je alternatívou voči prototypovému kmeňu MHV-68, ktorý
ponúka nejeden príklad, ako dokáže jednoduchá aminokyselinová zámena ovplyvniť biologickú aktivitu proteínu
a fenotyp vírusu. Gén M3 kóduje chemokín-viažuci proteín modulujúci imunitnú odpoveď hostiteľa v prospech
vírusu vychytávaním širokého spektra imunomodulačných molekúl – chemokínov. Jeho využitie v génovej terapii
má preto veľmi veľký potenciál. Nám sa podarilo pripraviť plazmidové konštrukty exprimujúce M3 proteín
MHV-68 a MHV-72 v bakteriálnom expresnom systéme s možnosťou purifikácie rekombinantného proteínu
pomocou afinitnej chromatografie, čím chceme bližšie študovať biologické vlastnosti tohto proteínu a metódami
cielenej mutagenézy ovplyvňovať jeho štruktúru a vlastnosti.

Kľúčové slová: MHV-72, M3 proteín, afinitná chromatografia, purifikácia proteínu

Úvod a formulácia cieľa
Myší herpetický vírus (MuHV-4) patrí do rodu Rhadinovirus, podčeľade
Gammaherpesvirinae. Je to prirodzený patogén drobných divožijúcich hlodavcov a je
geneticky príbuzný gamaherpesvírusom primátov a ľudí (Herpesvirus saimiri /HVS/, vírusu
Epsteina a Barrovej /EBV/, Ľudskému herpesvírusu asociovaného s Kapošiho sarkómom
/KSHV/) [1]. Prototypový zástupca MuHV-4 s kompletne osekvenovaným genómom
označovaný ako MHV-68 bol izolovaný z druhu hlodavca Myodes glareolus. Okrem neho
boli identifikované ďalšie 2 izoláty z týchto hlodavcov (MHV-60, MHV-72) a 5 izolátov
získaných z druhu Apodemus flavicollis (MHV-76, MHV-78, MHV-4556, MHV-5682, MHVŠumava) [2]. Medzi spomenutými izolátmi existujú v niektorých prípadoch značné rozdiely
ako v štruktúre genómu tak v patogenetických vlastnostiach [3].
Experimentálna infekcia MHV je v súčasnosti využívaná ako model na skúmanie
povahy infekcie spôsobenej gamaherpesvírusmi, in vivo genézy ochorenia a odpovede
hostiteľa vrátane profylaktickej imunologickej modulácie. Cieľom nášho záujmu je štúdium
molekulárnej biológie a patogenézy MHV so zameraním sa na kmeň MHV-72 hľadajúc
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odlišnosti od iných MHV kmeňov. Mnohé naše originálne výsledky boli získané štúdiom
molekulárnej biológie MHV-72 (tymidínkinázy-potenciálneho samovražedného génu a terča
pre génovú terapiu, štrukturálnych génov, „immune evasion“ génu K3) a patogenézy MHV-72
(napr. prenos MHV materským mliekom) [4,5,6].
Medzi terapeuticky najzaujímavejšie gény s veľkým potenciálom v génovej terapii
a génovom inžinierstve ako takom patrí gén M3, ktorého produktom je proteín viažúci široké
spektrum chemokínov všetkých chemokínových skupín [7]. Tento proteín pomáha vírusu
atenuovať imunologickú odpoveď hostiteľského organizmu na prítomnú vírusovú infekciu.
Unikátny 44 kDa proteín M3 sa hojne exprimuje počas lytickej infekcie v pľúcach
infikovaných myší, a tak môže pribrzdiť influx leukocytov do infikovaných miest. Hojná
expresia tiež prebieha v slezine latentne infikovaných myší a je lokalizovaná v
periarteriolárnych záhyboch lymfoidného tkaniva v skorých štádiách navodenia latencie.
Vnesením kazety lacZ do stredu génu M3 bola študovaná porucha génu, ktorá mala vplyv na
rýchlejšie “vyčistenie” vírusu z pľúc počas akútnej infekcie a znížila amplifikáciu latentného
vírusu v lymfoidnom tkanive [8]. Naša pracovná skupina identifikovala výrazné rozdiely
v afinite chemokín-viažuceho proteínu M3 z kmeňa MHV-72 voči M3 proteínu MHV-68,
ktoré vyplývajú z mutácie v blízkosti chemokín-väzobného miesta v aminokyselinovej pozícii
307 (Asp→Gly), čo potvrdzuje unikátne vlastnosti M3 proteínu MHV-72 [9]. Zároveň je táto
mutácia jednoducho identifikovateľná, kedže ňou na úrovni DNA vzniká restrikčné miesto
pre endonukleázu BglI.
Tieto zistenia predikujú využitie proteínu M3 v antivírusovej, antibakteriálnej a
protinádorovej terapii, ale tiež v liečbe ochorení, ktoré súvisia s poruchami produkcie
chemokínov (napr. diabetes). Štúdie kryštalickej štruktúry proteínu M3 ukázali charakteristiky
dovoľujúce promiskuitné rozpoznávanie chemokínov 4 rodín CC, CXC, CX3C, C [7].
Predpokladá sa, že prolín v pozícii 272 má pravdepodobne kľúčovú úlohu vo väzbe
chemokínu MCP-1 (CCL2), ktorý je mnohými autormi považovaný za kardinálneho hráča v
obrane voči vírusovej infekcii CNS. Akokoľvek, táto hypotéza nebola potvrdená biologickými
experimentami.
Našim zámerom je ďalej študovať úlohu tohto proteínu v priebehu infekcie MHV
a zároveň cielenými mutáciami ovplyvňovať jeho väzbovosť voči chemokínom a modulovať
tým jeho antichemokínové aktivity. V prvej fáze dosiahnutia nášho cieľa sme sa zamerali na
konštrukciu plazmidových vektorov exprimujúcich „divý“ proteín M3 z MHV-68 a
„mutovaný“ proteín z MHV-72, obidva doplnené o „his-tagovú“ sekvenciu, ktorá nám
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umožnila purifikáciu proteínu pomocou afinitnej chromatografie. Po úspešnej optimalizácii
podmienok kultivácie buniek za účelom expresie proteínu M3 a overení funkčnosti
purifikačnej techniky za denaturujúcich podmienok je ďalším cieľom purifikácia natívneho
M3 proteínu v čistote a množstve vhodnom na kryštalizáciu a určenie trojrozmernej štruktúry
pomocou difrakčnej analýzy.

Materiál a metódy
M3 gén z MHV-68 alebo MHV-72 naklonovaný do plazmidového vektora pGEM-T
Easy (Promega) [9] sme reamplifikovali pomocou PCR (1. denaturácia 94°C 45 sek., 2.
anelácia primerov 62°C 1 min., 3. polymerizácia 72°C 1 min 15 sek; 35 cyklov) s využitím
polymerázy Ex TaqTM (TaKaRa Bio Inc.) a primerov s linkerovými sekvenciami pre restrikčné
endonukleázy NdeI a XhoI. Súčasťou reverzného primeru (XhoI) bola aj sekvencia 6xHis,
pomocou ktorej sme zaviedli „his-tagovú kotvu“ na C-koniec proteínu M3. Následne sme
PCR produkty (1251 bp) naklonovali do plazmidového expresného vektora pET-26b(+)
pomocou spomenutých restriktáz. RFLP analýzou sme overovali prítomnosť naklonovaného
fragmentu s M3 génom (PvuII, RsaI) ako aj jeho kmeňovú špecificitu (BglI) a sekvenovaním
aj celkovú správnosť inzertovanej sekvencie vybraných klonov - P26-M3his/68 klon 1/1
a P26-M3his/72 klon 8. Týmito plazmidmi sme potom transformovali kompetentné bunky
E.coli kmeň BL21 (DE3) a Rosetta (DE3).
Bunky sme si predkultivovali cez noc v 10 ml LB média s príslušným antibiotikom pri
37°C a na druhý deň použili 0,5 ml na inokuláciu 50 ml LB média s antibiotikom. Indukciu
expresie proteínu M3 sme navodili pridaním IPTG (Invitrogen) pri OD600 = 0.6 do výslednej
koncentrácie 0,4 mM a znížili teplotu kultivácie na 30°C [10]. Hladinu expresie proteínu M3
sme vyhodnotili pomocou SDS-PAGE po 4. a 16. hodinách od indukcie. Ako negatívnu
kontrolu experimentu sme použili príslušné neindukované bunky s rekombinantným
plazmidom.
Časť indukovanej bunkovej kultúry sme ďalej použili na purifikáciu rekombinantného
proteínu M3 prostredníctvom afinitnej chromatografie podľa protokolu komerčného kitu NiNTA Spin Kit (Qiagen) na purifikáciu proteínov za denaturujúcich podmienok. Z 5 ml
bunkovej kultúry sme podľa tohto postupu získali 600 µl zahusteného bunkového lyzátu,
ktorý sme naniesli na kolonku, dvakrát prečistili a eluovali trikrát do objemov 150, 100
a 100 µl elučného roztoku. Z každého kroku (bunkový lyzát, pretečený lyzát kolonkou,
pretečený premývací pufor) sme si odložili kontrolnú vzorku pre analýzu SDS-PAGE.
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Výsledky a diskusia
PCR fragmenty obsahujúce M3 gén MHV-68 alebo MHV-72 sme úspešne naklonovali
do expresného plazmidu pET-26b(+). Prítomnosť inzertu sme preverili restrikčným štiepením
rekombinantných plazmidov s RsaI (1760, 1315, 1265, 1231, 399, 318, 93 a 89 bp dlhé
fragmenty) a PvuII (3172, 2206, 999 a 93 bp dlhé fragmenty), špecificitu mutovaného miesta
v M3 géne MHV-72 sme overili štiepením s BglI (rekombinantný plazmid P26-M3his/68 klon
1/1 sa štiepením linearizuje – 6470 bp fragment, plazmid P26-M3his/72 klon 8 štiepi na 3658
a 2812 bp dlhé fragmenty) (Obr. 1). Obidva rekombinantné plazmidy sme transformovali do
kompetentných buniek E.coli kmeňa BL21 (DE3) a Rosetta (DE3) chemickou transformáciou.

Obr. 1 RFLP analýza P26-M3his/68 klon 1/1 (dráhy č. 1-3) a P26-M3his/72 klon 8 (dráhy č. 5-7) (1% agaróza)
(č. 1 a 5 – štiepenie s PvuII; č. 2 a 6 – štiepenie s RsaI; č. 3 a 7 – štiepenie s BglI; č. 4 – HyperLadder I /Bioline/)

Po indukcii expresie proteínu M3 pridaním IPTG sme výsledok vyhodnocovali na
SDS-PAGE (10-12,5% rozdeľovací gél, 5% zakoncentrovávací gél). Gél sme farbili 0,005%
Coomassie Brilliant Blue R-250. Oproti negatívnej kontrole (0. hod) sme zaznamenali
prítomnosť cca 45 kDa fragmentu, ktorého intenzita bola najväčšia po 4. hod od indukcie
(Obr. 2) a po 16. hod bola opäť takmer na úrovni intenzity negatívnej kontroly, čo poukazuje
na degradáciu proteínu bez prítomnosti pridaných inhibítorov proteáz. Rozdiely v intenzite
fragmentu v bunkových lyzátoch E.coli BL21 (DE3) a Rosetta (DE3), a to aj z klonu M3
z MHV-68 a MHV-72, sme na spoločnom polyakrylamidovom géli nezaznamenali (Obr. 2).
Napokon nás zaujímalo, či pomocou komerčne dostupného kitu s časovo nenáročným
postupom

purifikácie

his-tagových

proteínov

afinitnou

chromatografiou

dokážeme

v dostatočnej čistote a kvantite purifikovať rekombinantný proteín M3. Vyhodnotenie SDSPAGE ukázalo veľmi dobré schopnosti Ni-NTA koloniek špecificky zachytávať takéto
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rekombinantné proteíny za denaturujúcich podmienok purifikácie, čím sme zároveň potvrdili
úspešnosť indukcie M3 proteínu v našom expresnom systéme (Obr. 3). Ďalšie experimenty
s purifikáciou natívneho proteínu M3 ako aj dodatočné potvrdenie proteínu metódou Western
blotu s protilátkou voči 6xHis sú predmetom prebiehajúcej práce.

Obr. 2 Expresia M3 proteínu MHV-68 (dráhy č. 2-5) a MHV-72 (dráhy č. 6-9) v bunkách E.coli BL21 (DE3)
(dráhy č. 2,3,6,7) a Rosetta (DE3) (dráhy č. 4,5,8,9) (12,5% gel)
č.1 – PageRulerTM Unstained Protein Ladder /Fermentas/
č.2 – klon 1/1 v BL21 (DE3) bez indukcie
č.6 – klon 8 v BL21 (DE3) bez indukcie
č.3 – klon 1/1 v BL21 (DE3) 4 hod po indukcii
č.7 – klon 8 v BL21 (DE3) 4 hod po indukcii
č.4 – klon 1/1 v Rosetta (DE3) bez indukcie
č.8 – klon 8 v Rosetta (DE3) bez indukcie
č.5 – klon 1/1 v Rosetta (DE3) 4 hod po indukcii
č.9 – klon 8 v Rosetta (DE3) 4 hod po indukcii

Obr. 3 Purifikácia M3 proteínu MHV-68 z lyzátu buniek E.coli BL21 (DE3) po 4. hod indukcie IPTG (10% gel)
(č.1 – PageRulerTM Unstained Protein Ladder /Fermentas; č.2 – neindukované bunky; č.3 – bunky po 4. hod
indukcie; č.4 – lyzát po denaturácii buniek 7M ureou; č.5 – lyzát pretečený cez Ni-NTA kolonku; č.6 – 1.-krát
pretečený premývací roztok; č.7 – 2.-krát pretečený premývací roztok; č.8 – prvý eluát; č.9 – druhý eluát; č.10 –
tretí eluát)
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Záver
Podarilo sa nám pripraviť 2 plazmidové konštrukty s vneseným rekombinantným
génom M3 z MHV-68, resp. MHV-72 - P26-M3his/68 klon 1/1 a P26-M3his/72 klon 8.
Sekvencia inzertov ako aj prítomnosť mutácie v M3 géne MHV-72 bola potvrdená
restrikčným štiepením a sekvenovaním. Uvedenými plazmidmi sme otransformovali nami
pripravené kompetentné bunky E.coli BL21 (DE3) a Rosetta (DE3). Optimalizáciou
podmienok kultivácie sme indukovali expresiu rekombinantného proteínu M3 pomocou
IPTG. Využitím his-tagovej sekvencie na C-terminálnom konci sme purifikovali proteín M3
pomocou afinitnej chromatografie za denaturujúcich podmienok. Týmto sme schopní pustiť sa
do purifikácie natívneho proteínu s cieľom bližšie preskúmať jeho štruktúrne a biologické
vlastnosti in vitro a modulovať jeho biologickú aktivitu prostredníctvom riadenej mutagenézy.
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Abstrakt
Jedným z najzávažnejších problémov chemoterapie je multilieková rezistencia (MDR) voči
chemoterapeutikám. ATP – viažúce kazetové (ABC) transportéry sú rodinou proteínov, ktoré podmieňujú MDR
prostredníctvom ATP závislého transportu liečiva z bunky. Prvým popísaným členom tejto rodiny je P-gp,
kódovaný génom ABCB1. Od roku 2000 bolo v tomto génu popísaných viac ako 50 jednonukleotidových
variantov (SNP). Analyzovali sme SNP v ABCB1 géne u 103 pacientok s primárnym karcinómom prsníka.
Sledovali sme SNP v kódujúcej oblasti génu ABCB1 v exóne 7 c.571G>A, 11 c.1199G>A, 12 c.1236C>T, 21
c.2677G>T/A, a 26 c.3435C>T. Stanovili sme alelické a genotypové frekvencie v slovenskej populácii žien
s karcinómom prsníka. Tieto výsledky ukázali väzbu medzi SNP v exónoch 12, 21 a 26. Použitie intrónových
primerov pri sekvenovaní nám umožnilo sledovať mutácie alebo ďalšie polymorfizmy v týchto exónoch
a priľahlých oblastiach intrónov. Identifikovali sme tri nové SNP v intrónoch. Zaujímavosťou je, že sme
nepozorovali žiadne iné mutácie v géne ABCB1.

Kľúčové slová: ABCB1; P-gp; SNP; multilieková rezistencia; rakovina prsníka
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
(vnútorná rezistencia, intrinsic). Rezistencia, ktorá sa objaví počas liečby, sa označuje ako
získaná rezistencia. 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]. Fenotyp
MDR často sprevádza také vlastnosti buniek ako strata kontroly bunkového cyklu alebo
genómová instabilita [4]. MDR fenotyp je výsledkom nadexpresie génov abc rodiny, kódujúcich
ABC transportéry (ATP binding cassette transporters) [5]. Známych je 49 génov kódujúcich
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skupinu ABC transmembránových proteínov schopných jednosmerne transportovať široké
spektrum substrátov. Smer transportu je cez membrány von z buniek alebo z cytoplazmy do
organel. Gény sú rozdelené do podrodín A-G (ABCA – ABCG) [3, 6]. Ako prvý z tejto rodiny
bol popísaný P-glycoprotein (P-gp), kódovaný génom ABCB1 [7]. Jeho nadexpresia je jednou
z hlavných príčin MDR v mnohých typoch nádorových ochorení ako napríklad kolorektálny
karcinóm, leukémie či nádory prsníka [4].
Dodnes bolo v tomto géne popísaných viac ako 50 SNP (single nucleotide
polymorphism), nachádzajúcich sa v promótorovej oblasti, v kódujúcich aj v nekódujúcich
oblastiach génu [8]. V niektorých prípadoch z týchto SNP bola v literatúre popísaná asociácia
so zmenou expresie génu, prípadne aktivity proteínu kódovaného ABCB1 génom. Najlepšie
preštudovaným SNP je c.3435 C>T v exóne 26 génu ABCB1. Jedná sa o synonymný SNP
Ile1145Ile. Napriek synonymnej mutácii variant 3435T ovplyvňuje expresiu ABCB1 na
kotranslačnej úrovni. c.3435 C>T môže ovplyvňovať kotranslačný folding proteínu a môže
spomaliť inzerciu Pgp do membrány [8]. Polymorfizmus c.1236 C>T je ďalším synonymným
SNP. V pozícii 412 ostáva Gly, ale s oveľa menej častým kodónom GGT. Táto skutočnosť môže
pri kotranslačnom foldingu ovplyvňovať aminokyseliny v jej blízkosti (S400, Y401), ktoré majú
kľúčovú úlohu vo väzbe a hydrolýze ATP [9,10].Nesynonymnými SNP sú c.571 G>A
spôsobujúci zámenu 191 Val>Ile, c.1199 G>A spôsobujúci zámenu aminokyselín v pozícii 400
S>N a c.2677 G>T/A, ktorý spôsobuje zámenu alanínu v pozícii 893 za serín alebo treonín.
Tieto polymorfizmy ovplyvňujú substrátovú špecificitu [11]. Naším cieľom bolo určiť genotypy
jednotlivých pacientok v 5 SNP génu ABCB1 v exóne 7 c.571 G>A, v exóne 11 c.1199 G>A,
v exóne 12 c.1236 C>T, v exóne 21 c.2677 G>T/A a v exóne 26 c.3435 C>T. Vďaka tomu bude
možné odhadnúť mieru rizika rezistencie pacientok s mamárnym karcinómom na chemoterapiu.
Tieto poznatky umožnia zvýšiť mieru personalizácie liečby pacientok s mamárnym karcinómom
modifikáciou štandardných liečebných protokolov.
Materiál a metódy
Vzorky tkaniva: Vzorky tkanív od 103 pacientok s recidivujúcim mamárnym
karcinómom boli odobrané core-cut biopsiou na mamologickom oddelení OUSA. Zdravé tkanivo
z mliečnej žľazy dodalo oddelenie patológie a taktiež bolo do izolácie DNA uchovávané v roztoku
RNA later v chlade. Na genotypizačnú analýzu sme z MO získali materiál iba z jednej core-cut
biopsie od každej pacientky. Príprava vzoriek: Vzorky tkaniva sme premývaním fyziologickým
roztokom zbavili roztoku RNA later a prenášali do pufru ATL (Qiagen), v ktorom prebiehala
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izolácia DNA, v ktorom sa bunky lyzovali 24 hodín pri 65°C. Izolácia DNA: Genómovú DNA
sme izolovali pomocou kitu QIAamp® DNA Mini Kit (Qiagen). Kvantifikáciu DNA sme robili
pomocou spektrofotometra Nanodrop ND-1000 (Thermo Scientific). PCR amplifikácia
fragmentov: Na amplifikáciu fragmentov používame AmpliTaq Gold Mastermix (Applied
Biosystems) s primermi pre jednotlivé exóny (Tab. 1). PCR amplifikácia je uskutočnená podľa
nasledovného programu v Tab. 2. Prítomnosť fragmentu vo vzorke z PCR reakcie sme overovali
elektroforézou v 1,5% agarózovom géli s napätím 7,5V na cm.
Tab. 1: Primery pre PCR amplifikáciu aj samotnú
sekvenáciu sledovaných exónov
Exón 7
forward
reverse
Exón 11
forward
reverse
Exón 12
forward
reverse
Exón 21
forward
reverse
Exón 26
forward
reverse
.

5´ TCACGAGAAAAGTTGATGTTTACAA 3´
5´ GAGAAGGTGCAGTTCAAAATCTG 3´
5´ TTTATCCAGCTCTCCACAAAATATC 3´
5´ CAATTCACAGACACAGGATATAGGA 3´
5´ TGAAGAGTTTCTGATGTTTTCTTGT 3´
5´ ATACATTTGTAATTGAAAGGGCAAC 3´
5´ CAGAAAATAGAAGCATGAGTTGTGA 3´
5´ ACTGAATAAGCATGAAAAAGATTGC 3´

Tab. 2: Program amplifikačnej PCR reakcie
Amplifikácie vykonávame v reakčnom
objeme 24 ul na T proffesional basic gradient
(Biometra) a Gene Amp® PCR system 9700,
2720 Thermocycler (Applied Biosystems)
PCR kroky
Počiatočná
denaturácia
Denaturácia
Annealing
Polymerizácia
Záverečná
polymerizácia
Chladenie

Teplota
[°C]

Čas

Počet
cyklov

95

9 min

1

95
60
72

20 s
45 s
60 s
12
min
∞

72
4

40

1

5´ TCACACAAACTTTTCCTTAATCTCA 3´
5´ GTGTGATTTGGTTGCTAATTTCTCT 3´

Čistenie PCR produktu: PCR produkt sme čistili pomocou Exo1 (Applied Biosystems)
a FastAP (Applied Biosystems) podľa návodu výrobcu. Sekvenačná PCR reakcia: Sekvenačnú
PCR reakciu sme robili z vyčisteného PCR produktu pomocou BigDye Terminator® Cycle
Sequencing Kit v1.1 (Applied Biosystems) a BigDye Terminator® v1.1, v3-1 5x Sequencing
Buffer (Applied Biosystems). Čistenie produktu sekvenačnej PCR: Produkt čistíme pomocou
Kolóniek IllustraTM AutoSeq G-50 Dye Terminator Removal Kit (GE Healthcare) podľa návodu
výrobcu. Priame sekvenovanie: Na určenie kompletnej sekvencie používame sekvenátor ABI
3130 Genetic Analyser (Applied Biosystems). Výstupy zo sekvenovania sú spracovávané
a upravované programami Sequencing Analysis

v5.2 (Applied Biosystems) a Chromas Lite

(Technelysium Pty Ltd).

Výsledky a diskusia
Uskutočnili sme sekvenačnú analýzu 5 exónov génu ABCB1 s cieľom identifikovať
klinicky významné substitúcie. Zoznam rôznych typov substitúcií, frekvencia jednotlivých aliel
nesúcich substitúcie v našej vzorke, ako aj štatistická významnosť výskytu rozdielov medzi
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teoretickými a pozorovanými hodnotami údajov je sumarizovaná v Tab. 3. V prípade
polymorfizmu c.571 G>A v exóne 7 [12] sme mutantnú alelu 571A nezachytili (Tab. 3). Je možné
predpokladať, že sa v slovenskej populácii nenachádza vôbec alebo len vo veľmi nízkej frekvencii.
Tab. 3: Odhadované alelické a genotypové frekvencie – Hodnoty chi-kvadrát testu boli počítané pomocou
programu MedCalc (v.11,5,1.0. MedCalc Software bvba). Pre pravdepodobnosť (P) 0,05 a vyššiu nemôžeme
zamietnuť nulovú hypotézu, že nezhody medzi získanými a očakávanými výsledkami, sú spôsobené náhodným
výberom jedincov z populácie a výsledky sú štatisticky významné. * V prípade polymorfizmu c.2677G>T/A sme
zachytili 36% heterozygotov 2677GT a 1% heterozygotov 2677GA.
polymorfizmus

EX 7 571 G>A
EX11 1199 G>A
EX12 1236 C>T
IN12/13 C>T
EX21 2677 G>T/A
IN21/22 T>C
EX26 3435 C>T
IN26/27 C>T

alelická frekvencia
C
0,51
0,947
0,141
0,392
0,529

G
1
0,932
0,47
-

T
0,49
0,053
0,525
0,859
0,608
0,471

chi2
A
0
0,068
0,005
-

suma
0,747
2,406
0,884
4,520
7,617
3,530
3,900

genotyp (%)
P
0,69
0,3
0,64
0,21
0,02
0,17
0,14

dominantný
homozygot heterozygot
100
0
88
10
32
39
91
7
30
36/1*
8
13
21
35
35
36

recesívny
homozygot
0
2
29
2
33
79
44
29

Polymorfizmy v ostatných exónoch vykazovali vyššiu variabilitu. V prípade c.1199 G>A
bolo dokázané, že bunky s gentypom 1199 AA vykazovali 4,75- násobný nárast akumulácie
rodamínu. Prekvapujúco boli rezistentnejšie na vinblastine a vincristine oproti bunkám
s genotypom 1199 GG [13]. Rezistentnejší genotyp 1199 AA sme zachytili v 2% pacientok (Tab.
3) Homozygotný genotyp alely 1236T polymorfizmu c.1236 C>T bol asociovaný so signifikantne
zvýšenou expozíciou na irinotekan a jeho aktívny metabolit SN-38 u pacientov s rakovinou[14].
Zámena alanínu za serín alebo treonín v c.2677 G>T/A ovplyvňuje substrátom indukovanú
ATPázovú aktivitu. Pacienti s genotypom 2677 GG vykazovali rezistentný fenotyp na paclitaxel
a antracyklíny, na rozdiel od genotypov 2677 GT, 2677 GA, 2677 TT a 2677 AA [15]. Až 70%
pacientok v našom sledovanom súbore malo práve genotyp náchylnejší na liečbu paclitaxelom
a antracyklínmi (Tab. 3).Je potvrdené, že pacienti s genotypom 3435 TT mali signifikantne vyšší
príjem digoxínu ako pacienti s genotypom 3435 CC z dôvodu nižšej hladiny produktu ABCB1
génu P-gp [10]. Čiastočne znižuje aktivitu P-gp aj heterozygotný genotyp 3435 CT. (Dresser,
2001) [16]. Tento polymorfizmus je pre náš súbor najvýznamnejší, pretože až 44% pacientok nesie
mutantný genotyp 3435 TT a 35% nesie genotyp 3435 CT.
Pri sekvenovaní exónov génu ABCB1 sme pozorovali určitú previazanosť medzi
genotypmi v polymorfizmoch c.1236 C>T, c. 2677 G>T/A a c. 3435 C>T. Na základe týchto
pozorovaní a po preštudovaní dostupnej literatúry sme sa rozhodli otestovať spomínané tri
polymorfizmy analýzou väzbovej nerovnováhy.
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Tab.4 LD medzi polymorfizmami c.1236C>T, c.2677G>T/A a c.3435C>T – Pozorované frekvencie
haplotypov, kalibrovaná hodnota koeficientu väzbovej nerovnováhy (D`), výsledky chi2 testu, a hodnota r2 boli
vypočítané pomocou programu MIDAS [17]
Alela
Lokusu
2
A

Frekvencia
haplotypu

D`

Chi2

Vzdiale
nosť

r2

c.2677G>T/A

Alela
Lokusu
1
C

0.00485

1.0

0.474

18787

0.0046

c.1236C>T

c.2677G>T/A

C

G

0.4062

0.646

39.086

18787

0.379

c.1236C>T

c.2677G>T/A

C

T

0.10311

-0.651

40.489

18787

0.393

c.1236C>T

c.2677G>T/A

T

A

0.0

-1.0

0.474

18787

0.0046

c.1236C>T

c.2677G>T/A

T

G

0.08409

-0.646

39.086

18787

0.379

c.1236C>T

c.2677G>T/A

T

T

0.40175

0.651

40.489

18787

0.393

c.1236C>T

c.3435C>T

C

T

0.14942

-0.829

44.231

40861

0.429

c.1236C>T

c.3435C>T

C

C

0.36514

0.829

44.231

40861

0.429

c.1236C>T

c.3435C>T

T

T

0.45252

0.829

44.231

40861

0.429

c.1236C>T

c.3435C>T

T

C

0.03291

-0.829

44.231

40861

0.429

c.2677G>T/A

c.3435C>T

A

T

0.0

-1.0

0.759

22074

0.007

c.2677G>T/A

c.3435C>T

A

C

0.00485

1.0

0.759

22074

0.007

c.2677G>T/A

c.3435C>T

G

T

0.11867

-0.869

53.558

22074

0.519

c.2677G>T/A

c.3435C>T

G

C

0.37162

0.869

53.558

22074

0.519

c.2677G>T/A

c.3435C>T

T

T

0.47839

0.869

52.362

22074

0.508

c.2677G>T/A

c.3435C>T

T

C

0.02646

-0.869

52.362

22074

0.508

Lokus 1

Lokus 2

c.1236C>T

Výsledky analýzy sú zobrazené v Tab 4. Polymorfizmy ležia na chromozóme v rozmedzí
41 kbp. Analýzu sme vykonávali po dvojiciach. Kladné hodnoty kalibrovaného parametra
diferencie (D`) ukazujú zvýšený výskyt alelickej kombinácie v populácii gamét oproti
očakávaným frekvenciám a tieto teda považujeme za nerekombinantné. Jedná sa o kombináciu
aliel 1236C/2677G, 1236C/3435C a 2667G/3435C a kombináciu aliel 1236T/2677T
1236T/3435T a 2677T/3435T. Tieto haplotypy sa v populácii vyskytujú najčastejšie
a s prenášajú sa do ďalšej generácie s vyššou pravdepodobnosťou, ako by to bolo v prípade
väzbovej rovnováhy a vyššej rekombinácie. Hodnoty |D`|= 1 v prípade haplotypov
1236C/2677A a 2677A/3435C nie sú významné a jedná sa o chybu spôsobenú veľmi nízkou
frekvenciou alely 2677A v testovacej populácii. Záporné hodnoty parametra diferencie ukazujú
na pokles frekvencie haplotypov v testovacej populácii oproti očakávaným frekvenciám.
Najsilnejšia väzba je medzi dvojicami alel 2677G - 3435C a 2677T – 3435T (|D`|= 0,869).
Medzi polymorfizmami c.1236C>T a c.2677G>T/A je väzba najslabšia a k rekombinácii
dochádza najčastejšie (|D`|= 0,65). O sile väzby svedčia aj vysoké hodnoty Chi2 testu a hodnoty
r2, ktoré čím sú vyššie, tým je frekvencia rekombinácie nižšia. V dôsledku väzby alelických
variantov dochádza menej často k rekombinácii a teda k redukcii rekombinantných haplotypov.
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Výsledky potvrdili silnú väzbovú nerovnováhu medzi alelickými variantmi týchto
polymorfizmov 1236C/2677G/3435C a 1236T/2677T/3435T.
Záver
Dokázaná štruktúra polymorfizmov v géne ABCB1 čiastočne prispieva u analyzovaných
pacientok s primárnym karcinómom prsníka k personalizácii terapie a zvyšuje tak šancu na
lepšiu odpoveď na terapiu.
Poďakovanie
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Problematika kultivace mikroskopických vláknitých řas rodu
Klebsormidium a jejich ontogeneze
Kateřina Perútková, Bohuslav Uher
Masarykova univerzita, Ústav botaniky a zoologie, Terezy Novákové 62, 621 00, BrnoŘečkovice, Česká republika, 323671@mail.muni.cz

Abstrakt
Vláknitá řasa rodu Klebsormidium patří mezi kosmopolitně rozšířené druhy. Její zástupci představují
jednu z hlavních složek aerofytických synuzií městských biotopů. Obývá rozmanité substráty jako je půda,
kámen, beton i sladká voda. Klasifikace rodu Klebsormidium je založela plně na morfologii, velmi málo je
objasněná fylogeneze jednotlivých druhů. Cílem bylo zefektivnit kultivaci vláknitých řas rodu Klebsormidium a
zjistit jejich jednotlivé ontogenetické stádia v laboratorních podmínkách, t.j. navození a pozorování
rozmnožovacího procesu a výsledná rekonstrukce životního cyklu. Výsledky jsou součástí bakalářské práce.

Klíčová slova: Kultivace řas; vláknité řasy; Klebsormidium; ontogeneze; městské biotop.

Úvod a formulace cíle
Řasy spolu se sinicemi jsou nejjednodušší autotrofní organismy, které se řadí na
začátek rostlinného systému a zároveň se považují za centrum vývoje vyšších rostlin a snad i
části živočichů. Předmětem jejich studia je objasnění zákonitostí nejen evoluce rostlinných
organismů a pochopení rostlinné říše jako celku. S bakteriemi a houbami patří mezi nejvíce
rozšířené organismy v přírodě a významně zasahují do biochemických cyklů v prostředí, kde
se vyskytují [1,2].
Významné postavení mají i v potravním řetězci. Jsou nedílnou součástí vodních
společenstev, jako je plankton, fytobentos a litorál. Stejně tak je nalezneme i v terestrickém
prostředí, jak na přirodních, tak na umělých substrátech. Kromě kůry stromů, půdy a kamene
tvoří nárosty na budovách, kašnách a betonových zídkách. Tyto organismy osidlují i extrémní
biotopy s nedostatkem kyslíku, světla, velkým obsahem síry nebo s mimořádně vysokými
a nízkými teplotami. Řasy jsou často prvními kolonizátory těchto nehostinných míst a
vytvářejí zde první ekosystémy. Budují příznivé prostředí a zpřístupňují dané lokality jiným
organismům, jako jsou ostatní mikroorganismy nebo vyšší rostliny [3].
Nemůžeme v tomto případě mluvit pouze o pozitivním vlivu řas, co se týče staveb
a budov, které osidlují, označují se jako biodeteriogeny [4]. Neexistuje žádná přesná definice
pro to, co biodeteriogen je. Takto označené organismy obvykle obývají umělé povrchy staveb
a svou vedlejší aktivitou přispívají ke koloběhu částic. Tím způsobují výraznou destrukci
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a degradaci stavebního materiálu [5].
Studium biodeteriorace a procesů s ní spojených je velmi důležité pro zachování
a ochranu kulturních památek. Řasy a sinice tvoří na jejich povrchu biofilm, který může mít
rozmanité zabarvení (zelené, modré, černé, oranžové a červené). Tyto kolonie svou aktivitou
mění vlastnosti substrátu, na kterém se vyskytují. Jejich činnost je velmi významná při
zvětrávání povrchů a následky se dají srovnat s působením mechanických nebo chemických
vlivů [6].
Rod Klebsormidium je jedním z nejvíce zastoupených v městských biopotech [7], [8],
[9], [10]. Jako ostatní vláknité řasy má složitou nomenklaturu a taxonomii [11]. Jméno
Klebsormidium bylo zavedeno autory Silva et al. (1972) pro vyřešení taxonomických
nejasností vláknitých řas z rodu Hormidium [12]. V současné době rod zahrnuje asi 22 druhů,
je to pouze předběžný odhad, protože není jasné zda se jedná o druhy nebo o poddruhy.
Otázkou je, zda by mělo být více taxonů považováno za samostatné druhy nebo formy jiných
druhů [13], [14].
Cílem práce je zefektivnit kultivaci vláknitých řas rodu Klebsormidium a rekonstrukce
životního cyklu jeho zástupců rodu z přírodního materiálu a jednodruhových izolátů z
městkých biotopů.

Materiál a metody
Vzorky byli odebírány na území města Brna a Prostějova v období od srpna 2010 do
ledna 2011. Brno je centrem Jihomoravského kraje a rozkládá se na soutoku řek Svratky a
Svitavy. Jižní část Brna zasahuje do nížin Dyjskosvrateckého úvalu. Z ostatních stran je Brno
obklopeno kopci, kde se nachází i nejvyšší bod Kopeček. Město je položeno v nadmořské
výšce v rozmezí 190–479 m. Průměrná roční teplota je 8,4 ˚C a roční úhrn srážek 509 mm.
Město Prostějov se nachází na západním okraji roviny Hané, na severu navazuje na
Hornomoravský úval a na východ je položena Drahanská vrchovina. Okraj města lemují říčky
Hloučela a Romže. Prostějov se rozkládá v nadmořské výšce 225 m. Průměrná roční teplota
činí 6,9˚C, úhrn srážek 606 mm.
Kameny s nárosty byli sbírány na šesti lokalitách vždy z betonových zídek. První tři se
nachází v Brně, konkrétně v městské části Žabovřesky a v centru. Vzorky v Prostějově
pocházeli z Partyzánské a Havlíčkovi ulice, které jsou nedaleko centra města. Odběr byl
prováděn vizuální detekcí na budovách vyhledaním trávově zelených nárostů, které značí
výskyt řas, potenciálně s vláknitými řasami rodu Klebsormidium. Vzorky byli odebírány vždy
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10 až 15 cm nad zemí. Ze všech lokalit byly použité pro kultivaci úlomky substrátu
s nárostem řas, popřípadě nárosty seškrábané pomocí sterilní laboratorní jehly do plastikových
sáčků. Každý vzorek byl označen lokalitou odběru, datumem, základními mikroklimatickými
podmínkami (expozice, zastínění, vlhkost substrátu) a číslem vzorku.
Pro kultivace bylo použito médium BBM, určené pro terestrické sinice a řasy. Po
smíchání média s agarem se tekutina nechala provařit v mikrovlnné troubě, je to účinný
způsob sterilizace, ale musí se opakovat nejlépe třikrát. Výhodou oproti jiným způsobům
sterilizace je to, že je velmi efektivní a přitom není toxická. Uvádí se, že v 1 až 1,5 litru
mořské vody vymřou během 5 minut veškeré řasy, během 8 minut bakterie a za 10 minut
houby [15].
První kultivaci se prováděla tak, že se celý kámen ponořil do agaru v Petriho miskách
nebo se na agar nasypal vzorek seškrábané omítky s nárostem řas. Řasy se postupně
z přírodního substrátu rozrůstaly na médium. Očkovalo se kovovou nebo plastikovou kličkou.
Nástroje můsí být sterilní. Následnými kultivacemi a přeočkováním byli získané čisté kultury.
Všechny úkony s kulturami se prováděly ve sterilním prostředí ve flowboxu. Řasy byly
kultivovány v pokojové teplotě v rozmezí 20-22 °C. Kultury byly udržovány na
fluorescentním světle střední intenzity s dodržováním denního cyklu (12 hodin světlo, 12
hodin tma).
K determinaci druhů byla použita literatura [6] a [12]. Při analýze vzorků byl použit
mikroskop Olympus BX 50 s Nomarského kontrastem a obrazová analýza NIS Elements AR
2.30 CZ.

Výsledky a diskuse
Pro rod Klebsormidium jsou charakteristická dlouhá vlákna s jedním nástěnným
chloroplastem v každé buňce. Chloroplast byl okrouhlý s jedním pyrenoidem. Častým jevem
byla fragmentace vláken, která je jedním ze dvou způsobů nepohlavního rozmnožování. Po
fragmentaci byly zřetelně viditelné zbytky buněčných stěn na konci vláken, ve tvaru H.
Druhým způsobem nepohlavního rozmnožování je tvorba zoospor. Ve všech případech
nedošlo k jejich uvolnění samovolně, ale bylo potřeba jejich tvorbu navodit zalitím agaru
destilovanou vodou. Po uvolnění zoospor byly pozorované na buňkách typická okénka, tedy
otvor, kterým zoospora unikla ven z buňky. Jediným odlišným znakem kultur byl rozměr
šířky buněk. Naměřené hodnoty z brněnských lokalit byly v rozmezí 5-9 µm, Klebsormidium
nitens. Vzorky z Prostějova měly rozměry 7-10 µm, Klebsormidium flaccidum.
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Při kultivaci byl zaznamenaný rozdíl v růstu jednotlivých kultur. Nejednalo se však
o rozdíly mezi vzorky z různých lokalit. Limitujícím faktorem byla hustota agaru. Pokud byl
agar moc pevný a hustý, řasy na něm hůře rostly, ačkoliv pro manipulaci a práci je to
praktičtější. Nejlepších výsledků se dosáhlo na polotekutém médiu (0,5% agar). To vysvětluje
zjištění, že pokud je médium moc tuhé, vytvoří se na povrchu neprostupná vrstva a řasy na
něm kultivované nejsou schopny z média čerpat živiny, to má za následek

sníženou

schopnost růstu těchto organismů. Řešením je řidší médium nebo odlišný způsob očkování.
Očkování se provádí plastikovou nebo kovovou kličkou a provádí se tak, že se klička vede po
povrchu média. Když se ale klička s řasami dostane při očkování hlouběji do agaru pod jeho
povrch, tak se usnadní rozrůstání mikroorganismů a umožní jim to plně využívat živiny
média. Autoři [16] zmiňují, že pro očkování vláknitých řas je vhodnější penetrovat agar
očkovací jehlou. Vlákna jsou vitálnější a jejich růst je rychlejší, protože mohou plně čerpat
živiny.
V kulturách byli zdokumentovány všechna známá ontogenetická stádia, t.j.
dvoubičíkaté zoospory, jednobuněčná přisedlá stádia, dvoubuněčná stádia, mladá vlákna,
dospělá vlákna, odumírající vlákna a pohlavní stádium, které doposud nebylo u rodu
Klebsormidium známé. Dvoubuněčná stádia byly charakteristická tím, že dané dvě buňky
mezi sebou svíraly určitý úhel, většinou 90°. Znakem mladých vláken je to, že se ještě
nedokážou dále dělit, mají sytě trávovitě zelený chloroplast a v buňce je málo metabolitů.
Dospělá vlákna mají již schopnost rozmnožovat se, na nich byli prázdné buňky s okénky po
zoosporách. Odumírající vlákna obsahovali světle zelené až průhledné chloroplasty, které byly
na povrchu laločnaté, a měli vysoký obsah metabolitů v buňce.
Zajímavostí bylo zjištění pohlavního rozmnožování u vzorku z Brna-Žabovřesek, kde
se pravděpodobně jednalo o autogamii (resp. „klestoizogamii“) dvou protoplastů sousedních
buňek způsobem lýze přepážky a migrace jedné gamety ke druhé a jejich následné splynutí
a vytvoření zygoty, vzniklé zygosporangium bylo kulovitého tvaru (viz Obr. 1 a, b, c, d).
Tento proces je ještě potřeba ověřit experimentálně, protože byl pozorován jenom jednou
a v jednom vzorku. Jedná se tedy o nový typ doposud nepoznaného způsobu rozmnožování
u rodu Klebsormidium.
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Obr. 1 Pohlavní rozmnožování rodu Klebsormidium (orig. K. Perútková) (a, b) migrace gamet do středu
zoosporangia, (c, d) splývání gamet v jeden protoplast.

Závěr
Z přírodních vzorků byli úspešně izolované vláknité řasy druhů Klebsormidium
flaccidum a K. nitens. V průběhu kultivace byli zdokumentovány pomocí obrazové analýzy
jednotlivá stádia životního cyklu a výsledně se mohla rekonstruovat ontogeneze jednotlivých
zástupců rodu Klebsormidium. Zjištěny byli zoospory, přisedlá jednobuněčná stádia,
dvoubuněčná stádia, mladá, dospělá a odumírající vlákna. Byli pozorovány oba způsoby
nepohlavního rozmnožování, jak fragmentaci vláken, tak tvorbu zoospor. Zajímavostí byla
přítomnost pohlavního rozmnožování. Jde o zatím doposud neznámý proces rozmnožování a
je ho potřeba experimentálně ověřit.

Poděkování
Náklady spojené s výzkumem této bakalářské práce byly hrazeny z výzkumného
záměru č. MSM 0021622416, se kterým tento výzkum souvisel.
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Návštevníkmi indukované zmeny v repertoári správania šimpanza
učenlivého v podmienkach ZOO Bratislava
Katarína Petríková, Lucia Kršková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, katarina.petrikova@ymail.com

Abstrakt
Návštevníci ZOO môžu pre primáty predstavovať zdroj stresu, čo môže vyústiť do modifikácie ich
prirodzeného repertoáru správania. Cieľom našej práce bolo zistiť, aký vplyv má prítomnosť a počet
návštevníkov ZOO Bratislava na správanie šimpanza učenlivého. Za využitia deskriptívnej metódy priameho
pozorovania sme u skupiny troch šimpanzov sledovali výskyt vybraných foriem správania manifestovaných bez
prítomnosti návštevníkov, v období s nižším počtom návštevníkov a v období s vyšším počtom návštevníkov.
V porovnaní s obdobím bez návštevníkov, sme v obdobiach s nižším aj vyšším počtom návštevníkov pozorovali
štatisticky významné zníženie výskytu interakcií s ošetrovateľmi, manipulácie s objektom, pozorovania a
akustických prejavov, a zvýšenie výskytu vzájomného preberania srsti. V porovnaní s obdobím s nižším počtom
návštevníkov, sme v období s vyšším počtom návštevníkov zistili signifikantné zvýšenie výskytu preberania
vlastnej srsti a pozorovania. Naše výsledky naznačujú, že prítomnosť a počet návštevníkov môže ovplyvniť
behaviorálny profil šimpanza učenlivého v podmienkach ZOO.

Kľúčové slová: Šimpanz; správanie; ZOO; návštevníci
Úvod a formulácia cieľa
Väčšina moderných zoologických záhrad ma na zreteli päť základných cieľov. Ide
o welfare zvieraťa, ochranu a zachovanie druhu, výskum, vzdelávanie širokej verejnosti a
zábavu [1]. K samotnému welfare a jeho zlepšeniu výrazne napomáha čo najpresnejšia
identifikácia jednotlivých premenných prostredia zoologickej záhrady. Jedným z faktorov,
ktoré vymedzujú prostredie ZOO zo spektra ostatných prostredí, je aj neustála prítomnosť
návštevníkov, pričom z pohľadu zvieraťa ide vždy o neznáme publikum [2]. Primáty, vrátane
šimpanzov, sa vo všeobecnosti zdajú byť obzvlášť rušené návštevníkmi [1].
Výsledky štúdií skúmajúcich práve vplyv návštevníkov zoologických záhrad na
správanie primátov si často odporujú [3]. Vo všeobecnosti ale možno povedať, že pre primáty
je prítomnosť početných skupín návštevníkov pravdepodobne stresovým faktorom. No na
druhej strane by mohlo ísť aj o zdroj obohatenia prostredia. Treťou možnosťou je, že ide
o relatívne neutrálny faktor. Reakcia zvieraťa však ešte môže varírovať od druhu k druhu a od
jedinca k jedincovi. Úlohu určite zohráva i umiestnenie, prezentácia zvieraťa a reakcia
návštevníkov pri interakcii s ním [4].
Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv prítomnosti a počtu návštevníkov ZOO
Bratislava na vybrané formy správania u zástupcov druhu šimpanz učenlivý (Pan troglodytes).
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Materiál a metódy
Zvieratá
Sledovanými zvieratami boli tri jedince šimpanza učenlivého (Pan troglodytes):
samec Kongo, ktorý sa narodil vo voľnej prírode, samica Majoránka a jej brat Jimmy, ktorí
pochádzajú zo zoologickej záhrady Liberec. Všetky tri šimpanzy boli do ZOO Bratislava
privezené v roku 2010.
Ako pozorovacia metóda bola využitá metóda one-zero sampling, pomocou ktorej sme
zaznamenávali

prítomnosť,

respektíve

neprítomnosť

vybraných

foriem

správania.

Pozorovanie prebiehalo v dvoch fázach – bez návštevníkov (4 dni) a s návštevníkmi (12 dní).
Počas oboch fáz bolo pozorovanie uskutočňované vždy v čase od 10:00 hod do 12:00 hod
a od 13:30 hod do 15:30 hod. V priebehu druhej fázy (fáza s návštevníkmi) bola skupina
sledovaná v období s nižším počtom návštevníkov (n ˂ 500) a v období s vyšším počtom
návštevníkov (n ˂ 500).
Etogram
U sledovaných

jedincov

sme

deskriptívnou

metódou

priameho

pozorovania

zaznamenávali do vopred pripravených protokolov vybrané formy správania (tab. 1).
Tab. 1 Etogram šimpanza učenlivého (upravené podľa: Pederson a kol. [5]; Farrand [6]).
BEHAVIORÁLNA KATEGÓRIA

DEFINÍCIA

Interakcie s ošetrovateľmi

Dotyková, akustická komunikácia; kŕmenie; kontakt akéhokoľvek
druhu (jednostranný, obojstranný); pokusy o nadviazanie
kontaktu s ošetrovateľom a prejav, respektíve výmena signálov či
gest s ošetrovateľom.
Kontakt akéhokoľvek druhu (jednostranný, obojstranný); pokusy
o nadviazanie kontaktu s návštevníkom a prejav, respektíve
výmena signálov či gest s návštevníkom.

Interakcie s návštevníkmi

Agonistické správanie

Akýkoľvek agresívny kontakt, hrozba alebo dominantné
správanie, vrátane prejavov zlosti akéhokoľvek druhu.

Hravé správanie

Energické a priateľské interakcie s iným
šimpanzom/ošetrovateľom/návštevníkom, tiež solitárne prejavy
hravého správania s možnosťou využitia objektu či materiálu
výbehu.
Sledovaný jedinec a iný jedinec preberajú srsť jeden druhému,
alebo iba jeden jedinec preberá srsť druhému.

Preberanie srsti – skupinové
Submisívne správanie
Manipulácia s objektom
Preberanie srsti – solitárne
Odpočinok
Škrabanie sa

Vyhýbanie sa inému jedincovi, či iné submisívne gestá, ako
napríklad poklonenie sa.
Manipulácia s objektom alebo materiálom a jeho prípadné
skúmanie.
Preberanie vlastnej srsti.
Spánok alebo sedenie, či ležanie bez zámernej aktivity.
Škrabanie častí vlastného tela.
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Pozorovanie
Sexuálne správanie
Sociálne správanie

Abnormálne správanie
Lokomócia
Správanie spojené s metabolickými
procesmi
Akustické prejavy
Vyľakanie sa
Mimo dohľad
Komfortné správanie
Počet návštevníkov
Vizuálna stimulácia
Akustická stimulácia

Intenzívne a sústredené sledovanie objektu, priestoru, iného
jedinca, ošetrovateľa, či návštevníka.
Akékoľvek prejavy spojené so sexuálnym správaním.
Dobrovoľné približovanie sa smerom k inému jedincovi so
záujmom o pozitívnu sociálnu interakciu; dotyk časti tela iného
šimpanza; blízkosť sledovaných jedincov vo vzdialenosti na
dosah paže, či už za účelom nadviazať kontakt alebo nie.
Hryzenie sa, stereotypie a koprofágia.
Zmena pozície chodením, lezením, behaním a pod.
Vyhľadávanie a konzumácia jedla, pitie, tiež manipulácia
s jedlom, urinácia a defekácia.
Všetky akustické prejavy.
Sledovaný jedinec poskočí, alebo je prekvapený nejakým
stimulom.
Sledovaný jedinec nie je viditeľný.
Všetky činnosti smerujúce k vytvoreniu, obnoveniu alebo
udržaniu pohodlia.
Počet návštevníkov priamo pozorujúcich výbeh a sledované
jedince v ňom.
Fotografovanie jedincov s bleskom, rôzne grimasy a gestá.
Hlasné volania návštevníkov a búchanie na sklenenú bariéru
výbehu.

Štatistické spracovanie
Údaje boli spracované pomocou programu Microsoft Excel. Na štatistické
vyhodnotenie dát sme využili parametrický t-test programu Statgraphic.

Výsledky a diskusia
U sledovanej skupiny šimpanzov sme po štatistickom spracovaní dát zistili rozdiely vo
výskyte vybraných foriem správania v období bez prítomnosti návštevníkov a v období
s nižším počtom návštevníkov (n ˂ 500). Prítomnosť návštevníkov v tomto prípade
signifikantne znižovala frekvenciu výskytu interakcií s ošetrovateľmi (P ˂ 0,001),
manipulácie s objektom (P ˂ 0,001), pozorovania (P ˂ 0,01) a akustických prejavov (P ˂
0,001). Naopak, v tomto období došlo k zvýšeniu výskytu vzájomného preberania srsti (P ˂
0,01) (obr. 1).
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Obr. 1 Porovnanie zmien výskytu vybraných foriem správania bez prítomnosti návštevníkov a v období
s nižším počtom návštevníkov (n ˂ 500). Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M. Hviezdička označuje
signifikantné rozdiely vo výskyte určitých foriem správania bez prítomnosti návštevníkov a v období s nižším
počtom návštevníkov (n ˂ 500) (**P ˂ 0,01; *** P ˂ 0,001).

Tiež sme zistili rozdiely vo výskyte vybraných foriem správania v období bez
prítomnosti návštevníkov a v období s vyšším počtom návštevníkov (n ˂ 500). Prítomnosť
vyššieho počtu návštevníkov štatisticky preukazne znižovala frekvenciu výskytu interakcií
s ošetrovateľmi (P ˂ 0,01), manipulácie s objektom (P ˂ 0,01), a akustických prejavov (P ˂
0,001). Naopak, v tomto období došlo k zvýšeniu výskytu skupinového preberania srsti (P ˂
0,001) (obr. 2).
V porovnaní s obdobím bez návštevníkov, sme v oboch obdobiach s návštevníkmi (s
nižším

aj

vyšším

počtom)

zaznamenali

signifikantný

pokles

výskytu

interakcií

s ošetrovateľmi, akustických prejavov, manipulácie s objektom a nárast výskytu skupinového
preberania srsti. To by mohlo indikovať, že u sledovanej skupiny šimpanzov prišlo
k ovplyvneniu výskytu vybraných foriem správania prítomnosťou návštevníkov. Výsledky
predchádzajúcich štúdií naznačujú, že u šimpanzov môžu mať vyššie počty návštevníkov za
následok práve pokles manipulácie s predmetmi, ďalej pokles pohybu po výbehu, hravého
správania a vzájomného preberania srsti [7].
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Obr. 2 Porovnanie zmien výskytu vybraných foriem správania bez prítomnosti návštevníkov a v období s vyšším
počtom návštevníkov (n ˂ 500). Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M. Hviezdička označuje signifikantné
rozdiely vo výskyte určitých foriem správania bez prítomnosti návštevníkov a v období s vyšším počtom
návštevníkov (n ˂ 500) (**P ˂ 0,01; *** P ˂ 0,001).

Zistené boli aj rozdiely vo výskyte vybraných foriem správania v období s nižším
počtom návštevníkov (n ˂ 500) a v období s vyšším počtom návštevníkov (n ˂ 500). Počas
vyššej návštevnosti došlo k signifikantnému zvýšeniu frekvencie výskytu preberania vlastnej
srsti (P ˂ 0,05) a pozorovania (P ˂ 0,01) (obr. 3).
U goríl bol v rovnakej súvislosti pozorovaný nárast agresie, nárast výskytu
abnormálnych prejavov správania a rovnako ako v našom prípade, preberania vlastnej srsti
[3]. Frekventovanejšie preberanie srsti by tak mohlo predstavovať druh stresovej odpovede
zvieraťa. Zvýšený výskyt pozorovania môže byť vysvetlený výraznejšou stimuláciou
návštevníkmi. Vyšší počet návštevníkov sa spája s nárastom hluku. Dá sa predpokladať, že
takáto zosilnená akustická stimulácia vyvolá u zvieraťa intenzívnejšiu odpoveď. Toto
vysvetlenie by bolo v súlade s výsledkami výskumu orangutanov, ktoré pri konfrontácii
s dvoma skupinami návštevníkov približne rovnakej veľkosti, intenzívnejšie pozorovali tú
hlučnejšiu [8].
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Obr. 3 Porovnanie zmien výskytu vybraných foriem správania v období s nižším počtom návštevníkov (n ˂ 500)
a v období s vyšším počtom návštevníkov (n ˂ 500). Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M. Hviezdička
označuje signifikantné rozdiely vo výskyte určitých foriem správania v období s nižším počtom návštevníkov (n
˂ 500) a v období s vyšším počtom návštevníkov (n ˂ 500) (*P ˂ 0,05; ** P ˂ 0,001).

Záver
Samotná prítomnosť, ako aj množstvo návštevníkov sú faktormi, ktoré významne
ovplyvňujú správanie skupiny šimpanza učenlivého (Pan troglodytes) v podmienkach ZOO
Bratislava.
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Abstrakt
SHOX gén je lokalizovaný v PAR1 oblasti pohlavných chromozómov. Jeho kľúčovou úlohou je
správna regulácia rastu a vývinu kostí. Exprimuje sa z oboch kópií a efekt dávky je nevyhnutný pre vznik
normálneho fenotypu. Strata alebo porucha jednej kópie génu vedie k vzniku SHOX haploinsuficiencie. Medzi
ochorenia spôsobené SHOX deficienciou patria Léri-Weill syndróm, Langerova mesomelická dysplázia,
Turnerov syndróm a niektoré prípady idiopatického nízkeho vzrastu. Spoločnými klinickými črtami je nízky
vzrast, kostné dysplázie a deformácie (Madelungova deformácia zápästia). Ukázalo sa, že všetky spomínané
syndrómy je možné liečiť rastovým hormónom a touto cestou skvalitniť život pacientom. Preto sme zaviedli
skríning delécií a duplikácií SHOX génu MLPA metódou. Ide o časovo nenáročnú metódu, ktorá umožňuje
identifikáciu aj parciálnych delécií alebo duplikácií sledovanej oblasti. Za hlavnú nevýhodu metódy považujeme
zdĺhavú analýzu dát a náročnú interpretáciu výsledkov.

Kľúčové slová: PAR1 oblasť; SHOX gén; SHOX haploinsuficiencia; rastový hormón; MLPA

Úvod a formulácia cieľa
SHOX gén (Short stature HOmeoboX- containing gene) nazývaný tiež PHOG gén
(Pseudoautosomal Homebox- containing osteogenic gene) bol objavený nezávisle dvoma
skupinami odborníkov zaoberajúcimi sa poruchami rastu. Je lokalizovaný v PAR1 oblasti
gonozómov, ktorá nepodlieha X inaktivácii pri kompenzácii dávky génov u ženského
pohlavia. Všetky gény lokalizované v PAR1 oblasti majú svoj homológ na druhom
pohlavnom chromozóme, preto má dôležitú úlohu pri párovaní chromozómov do bivalentov
počas meiózy [1,2,3].
SHOX je členom veľkej, evolučne konzervovanej rodiny transkripčných faktorov, čo
naznačuje jeho dôležitú úlohu v procesoch rastu a vývinu kostí. Skladá sa zo 7 exónov.
Obsahuje homeodoménu, charakteristickú aj pre iné homeobox proteíny a OAR doménu,
ktorá má transaktivačný potenciál. Exóny 6 a 7 podliehajú alternatívnemu zostrihu, ktorého
výsledkom sú 2 izoformy transkripčného faktora, SHOXa a SHOXb [1,2]. SHOX proteín
rozoznáva špecifickú palindromatickú sekvenciu DNA, viaže sa ako homodimér alebo
heterodimér a reguluje expresiu cieľových génov [4]. Dodnes nie sú známe gény a presný
mechanizmus regulácie vývinu kostí SHOX proteínom. Marchinimu a jeho spolupracovníkom
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sa ale podarilo poodhaliť funkcie proteínu v rastovej platničke dlhých kostí. Dokázali, že
SHOX priamo ovplyvňuje prežívanie a diferenciáciu hypertrofických chondrocytov a ich
vstup do apoptózy [5]. V súčasnosti je identifikovaný gén NPBB, ktorý je regulovaný plne
funkčným SHOX proteínom. Produktom je BNP proteín (brain natriuretic peptid), ktorý so
svojim receptorom okrem iného reguluje enchondrálnu osifikáciu ako i metabolizmus kostí
[6].
Na vznik normálneho fenotypu je nevyhnutná prítomnosť oboch kópii SHOX génu.
Defekt (bodová mutácia, delécia, chromozómová prestavba a pod.) jednej kópie spôsobí
zníženie hladiny expresie génu - haploinsuficienciu. Keďže SHOX leží v oblasti častých
rekombinácii, k vzniku delécii alebo duplikácii dochádza relatívne často. Incidencia SHOX
haploinsuficiencie v populácii je 1:1000 [7,8]. Klinickými prejavmi ochorenia je
predovšetkým rastová retardácia a defekty kostí napr. mesomelické skrátenie dlhých kostí
končatín, Madelungova deformácia zápästia, deformácie lakťovej i vretennej kosti
a v niektorých

prípadoch

hypoplázia

mandibuly.

Syndrómy

spôsobené

SHOX

haploinsuficienciou sú: Léri-Weill syndróm, Langerova mesomelická dysplázia, Turnerov
syndróm a niektoré prípady idiopatického nízkeho vzrastu [9].
V minulosti nebolo možné uvedené syndrómy medikamentózne liečiť. Avšak okolo
roku 1992 sa aj u nás zaviedla efektívna terapia v prípade Turnerovho syndrómu rastovým
hormónom (GH) pripraveným DNA rekombinantnými technikami. Výsledky dlhodobej GH
terapie suprafyziologickými dávkami u týchto dievčat viditeľne preukázali krátkodobé
zrýchlenie rastového tempa a zvýšenie telesnej výšky v dospelosti až o 16 cm. Predpokladom
úspechu je však včasný začiatok terapie a jej dostatočne dlhý priebeh, až do nástupu puberty
[10,11]. Blum a jeho spolupracovníci sledovali vplyv GH terapie na ďalšie syndrómy
spôsobené SHOX deficienciou. Potvrdili signifikantný nárast telesnej výšky u liečených
pacientov, rovnako ako v prípade skorej terapie u žien s Turnerovým syndrómom [12,13].
Keďže sa ukázalo, že skorá terapia rastovým hormónom u spomínaných diagnóz
výrazne zníži patologické prejavy a zlepší tak kvalitu života pacientov, cieľom práce je
zaviesť efektívnu diagnostiku delečno – duplikačných syndrómov SHOX génu na Slovensko
využitím metódy multiplexovej ligačne dependentnej amplifikácie prób (MLPA).

Materiál a metódy
Princípom MLPA metódy je rozoznanie cieľovej sekvencie DNA MLPA próbami. Do
oblasti PAR1 je navrhnutých 28 prób, X- špecifických prób je 5 a 10 prób je cielených
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k autozómovým lokusom. Každá MLPA próba sa skladá z dvoch oligonukleotidov, ktoré sa
viažu na DNA. Ligačnou reakciou je zabezpečené spojenie týchto dvoch oligonukleotidov do
jednej MLPA próby. Všetky MLPA próby majú na 5´aj 3´ konci identickú sekvenciu, preto je
možné cieľové sekvencie amplifikovať len jedným párom špecifických primerov. Výsledkom
PCR reakcie je súbor produktov s rôznou dĺžkou. Keďže je jeden z primerov florescenčne
značený, amplifikáty analyzujeme v kapilárovej gélovej elektroforéze na genetickom
analyzátore ABI PRISM 310 s použitím krátkej elektroforetickej kapiláry a polyméru POP4.
Fragmenty sa delia na základe ich dĺžky a výsledkom analýzy je profil signálov. Plochy
signálov určujú relatívny počet cieľových sekvencií. Porovnaním plôch signálov PAR1 oblastí
vzhľadom k plochám referenčných signálov (MLPA próby cielené k autozómovým lokusom)
sledujeme delécie alebo duplikácie cieľových sekvencií.
Dáta z analýzy sme vyhodnocovali manuálne a pomocou softwaru PeakScannerTM
Software v1.0 (Applied Biosystems), ktorého výstupný MLPA profil signálov je
kompatibilný pre analýzu pomocou softwaru vytvoreného špeciálne pre analýzu MLPA dát
Coffalyser v9.4 (MRC-Holland). Signály, ktoré majú pomer k signálom referenčných lokusov
0,7-1,3 hodnotíme ako fyziologické. Za patologické hodnoty sa pokladá pomer <0,65, ktorý
indikuje deléciu danej sekvencie alebo pomer >1,35 charakteristický pre duplikované úseky.

Výsledky a diskusia
V prvých krokoch sme pristúpili k validácii metódy. Pri analýze sme použili DNA
jedincov bez klinických príznakov SHOX haploinsuficiencie. Po vyhodnotení výsledkov sme
zistili, že amplifikácia jednotlivých prób sa deje s rôznou efektivitou. Z toho dôvodu bol
pomer plôch signálov vzhľadom k referenčným próbam často mimo intervalu 0,7 – 1,3, ktorý
indikuje štandardný stav, a teda 2 kópie génu a priľahlých oblastí. Preto sme si pre naše
pracovisko vypočítali neparametrické intervaly spoľahlivosti pre mediány, podľa tabuľky č.
29 v práci Likeša J. a Lagu J. [14]. Počet analyzovaných zdravých jedincov bol pre obe
pohlavia 25. Intervaly spoľahlivosti pre jednotlivé próby u oboch pohlaví sú zhrnuté v tabuľke
č. 1.
Po validácii a vyhodnotení optimálneho množstva DNA do reakcie (60-100ng) sme
vyšetrili pacientov s klinickými príznakmi SHOX haploinsuficiencie. Manuálne vyhodnotené
výsledky sa len malými odchýlkami líšili od výsledkov získaných z programu Coffalyser v9.4
(MRC-Holland). Z celkového počtu vyšetrených pacientov sme u dvoch pacientov zistili
rozsiahlu deléciu SHOX génu a priľahlých oblastí PAR1. MLPA profil jedného z pacientov je
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zobrazený na obrázku č. 1 b). U väčšiny pacientov sme nezaznamenali zmeny v počte kópii
vyšetrených oblastí na DNA. Zaujímavým prípadom identifikovaným MLPA metódou je
pacient s parciálnou duplikáciou v rámci SHOX génu. Výsledky vyšetrení sú zhrnuté
v tabuľke č.2

Tab. 1 95% interval spoľahlivosti pre každú analyzovanú próbu. Vypočítané z analýz 25-tich mužov a 25-tich
žien. Žltou farbou sú označené X-špecifické próby, u mužov sú v porovnaní so ženami polovičné hodnoty
muži
próba(bp) Medián
1.046
136
1.222
142
1.067
148
1.029
154
0.552
166
0.985
172
0.744
178
0.628
184
0.953
198
0.798
204
0.939
211
0.378
226
0.700
231
0.500
238
0.685
245
1.077
265
0.384
274
0.283
283
0.846
290
1.136
300
0.554
310
0.426
318
0.297
328
0.821
335
0.660
355
1.205
370
0.509
386
0.994
392
0.776
400
0.705
420
1.935
432
1.375
439
0.956
463

ženy
I_d
I_h
Medián I_d
I_h
0.981 1.075
1.029 1.009 1.072
1.078 1.577
1.431 1.066 1.556
1.028 1.111
1.064 1.035 1.128
0.785 1.067
1.008 0.807 1.062
0.472 0.710
0.668 0.478 0.706
0.941 1.102
0.976 0.955 1.102
0.668 1.045
1.048 0.692 1.075
0.577 0.741
0.727 0.588 0.757
0.810 1.450
1.268 0.770 1.440
0.760 0.870
0.793 0.780 0.940
0.810 1.080
1.018 0.780 1.080
0.320 0.840
0.769 0.340 0.840
0.610 0.820
0.736 0.640 0.850
0.460 0.510
1.005 0.960 1.050
0.620 0.740
0.711 0.680 0.780
0.990 1.240
1.031 0.980 1.160
0.360 0.400
0.758 0.730 0.810
0.250 0.320
0.579 0.500 0.630
0.810 0.900
0.846 0.810 0.890
1.120 1.160
1.143 1.090 1.170
0.520 0.640
0.579 0.550 0.610
0.390 0.460
0.440 0.400 0.470
0.280 0.330
0.604 0.570 0.730
0.770 0.910
0.836 0.790 0.880
0.560 0.730
0.702 0.590 0.770
1.080 1.360
1.207 1.100 1.300
0.420 0.560
0.595 0.480 0.630
0.830 1.130
1.132 0.840 1.200
0.700 0.890
0.890 0.810 0.930
0.670 0.760
1.446 1.280 1.680
1.830 2.380
1.988 1.790 2.600
1.270 1.750
1.323 1.220 1.850
0.900 1.010
0.991 0.950 1.070
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a)

b)

Obr. 1 MLPA profil a) zdravého jedinca (žena); b) pacienta s rozsiahlou deléciou SHOX génu a priľahlých
oblastí PAR1(žena), 65ng DNA. Pri fragmentačnej analýze bol ako veľkostný štandard použitý LIZ500 a);
TAMRA500 b). Červené šípky označujú polovičné hodnoty plôch signálov vzhľadom k referenčným, z dôvodu
delécie cieľového úseku. Próby sú očíslované podľa poradia v kite MLPA® kit P018-E1 SHOX. Žlté sú
referenčné próby, zelené X-špecifické a čierne sú sledované próby SHOX a PAR1 oblasti

Tab. 2 Výsledky vyšetrení u žiadaných pacientov
počet vyšetrených jedincov
bez delécii a duplikácii
hraničné pomery niektorých úsekov
(±0,65; ±1,35)
delécia SHOX a PAR1 oblasti
duplikácia SHOX a PAR1 oblasti
parciálna duplikácia v rámci SHOX
opakovať
spolu

49
16
2
1
1
16
85

Záver
Pomocou MLPA metódy sa nám podarilo vyšetriť 85 pacientov s podozrením na
SHOX haploinsuficienciu. MLPA je metodicky a časovo nenáročná metóda na skrínig delécii
a duplikácii cieľových úsekov na DNA. Jej veľkou výhodou je možnosť odhaliť aj parciálne
delécie alebo duplikácie v rámci sledovaného génu alebo oblasti. Nevýhodami je
predovšetkým finančná náročnosť metodiky, citlivosť na kvalitu vyizolovanej DNA, zdĺhavá
analýza dát a v niektorých prípadoch ťažko interpretovateľné výsledky.
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Mapovanie reparačných génov Chlamydomonas reinhardtii pomocou
metódy map-based cloning.
Ivana Pilchová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská dolina, 84215
Bratislava 4, Slovenská republika. Ithorry@gmail.com.
Abstrakt
Genóm každej bunky je neustále exponovaný účinkom rôznych endogénnych aj exogénnych faktorov,
ktoré narúšajú jeho štruktúru a tým ohrozujú životné funkcie organizmu. Pre zachovanie genetickej informácie
v neporušenom stave je nevyhnutná správna funkcia reparačných mechanizmov. K ich štúdiu sa využívajú
reparačne deficitné mutanty, akým je aj mutantný kmeň uvsX2 riasy Chlamydomonas reihardtii. Táto práca je
zameraná na lokalizáciu a identifikáciu génu, ktorý u mutantného kmeňa Chlamydomonas reinhardtii uvsX2 je
zodpovedný za UV senzitívny fenotyp s využitím techniky map-based cloning.

Kľúčové slová: Chlamydomonas reinhardtii; mutantný kmeň uvsX2; oprava DNA; map-based cloning.

Úvod a formulácia cieľa
Integrita a stabilita genómu je základnou podmienkou prežívania a úspešnej
reprodukcie každého organizmu. Počas evolúcie sa preto vyvinuli špecializované reparačné
procesy, ktoré zabezpečujú signalizáciu prítomnosti poškodenia genetickej informácie a jeho
následné odstránenie.
Rastlinné bunky v porovnaní s inými organizmami sú vystavené enormným
množstvám UV žiarenia, kvôli neschoposti pohybu a úniku pred mutangénnymi účínkami UV
žiarenia [1]. V DNA indukuje tvorbu cyklobutánových pyrimidínových dimérov a pyrimidínpyrimidónových fotoproduktov. Tie spôsobujú konformačné zmeny molekuly DNA a dokážu
zablokovať priebeh replikácie, čo je škodlivé pre rast, rozvoj, morfológiu a metabolizmus
organizmu [2].
Poškodenia sú v bunke eliminované činnosťou reparačných mechanizmov, ktoré sú
evolučne vysoko konzervované a pricíp ich fungovania je rovnaký u väčšiny buniek. Pre
bližšie

štúdium

zákonitostí

v rastlinnej

bunke sa využíva modelový organizmus

Chlamydomonas reinhardtii. Táto jednobunková fotosyntetizujúca riasa spĺňa všetky kritériá
modelového organizmu. Je ľahko kultivovateľná, jednoducho manipulovateľná, schopná
sexuálneho aj nesexuálneho rozmnožovania, získané výsledky sú ľahko extrapólovateľné na
ďalšie rastliny. Pre analýzu reparačných mechanizmov, ktoré súvisia s odstraňovaním UV
indukovaných poškodení, sa používajú UV senzitívne mutantné kmene C.reinhardtii.
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Cieľ našej práce spočíval v identifikácii génu, ktorého mutácia je zodpovedná za
fenotypový prejav – senzitivitu na UV žiarenie u mutantného kmeňa uvsX2 riasy
Chlamydomonas reinhardtii. Pre danú úlohu sme si zvolili techniku map-based cloning, ktorá
je podmienená schopnosťou sexuálneho rozmnožovania tejto riasy a existenciou fyzikálnej
mapy genómu C. reinhadtii [3,4].

Materiál a metódy
Pri použití zvolenej techniky map-based cloning sme najprv krížením uvsX2 mt+
rodiča s S1D2 mt- rodičom a následnou selekciou UV senzitívnych kolónií vytvorili súbor 50
testovateľných jedincov. Aby sme predišli skresleniu výsledkov, z jednej tetrády sme vybrali
len jedného UV senzitívneho potomka.
Následne sme z potomstva izolovali DNA a s využitím komerčného kitu s primermi
pre každú väzbovú skupinu sme pomocou PCR reakcií lokalizovali väzbovú skupinu a úsek
na ktorom sa mutantný gén nachádza.
Po zistení predbežnej lokalizácie hľadaného génu, sme z danej oblasti vytipovali 3
rozličné BAC klony, ktoré nesú rozličné štandartné úseky DNA ale vzájomne sa čiastočne
prekrývajú. Jednotlivými BAC klonmi sme následne s využitím sklenených guličiek
transformovali bunky kmeňa uvsX2.
Získaných transformantov sme testovali na citlivosť voči UV žiareniu (vystavili sme
ich dávkam 100 a 150 kJ.m-2). Cieľom bolo získať kotransformanta, u ktorého by došlo ku
obnoveniu štandartného UV rezistentného fenotypu.

Výsledky a diskusia
Pri PCR mapovaní sa postupuje náhodným výberom primérov z jednotlivých
väzbových skupín až kým sa nezistí, že testovaný markér z konkrétnej väzbovej skupiny je vo
väzbe s hľadaným génom. O väzbe môžeme hovoriť vtedy, ak minimálne 75% potomstva
nesie nerekombinantnú alelu po uvsX2 rodičovi. Následne sa volia ďalšie markéry tak, aby sa
lokalizovalo rameno chromozómu, až kým nezískame dva markéry, ktoré hľadaný gén
ohraničujú a viažu sa k nemu najtesnejšie [5].
V našom prípade bola situácia jednoduchšia, keďže sa domnievame, že kmene uvsX1
a uvsX2 sú alelické a kmeň uvsX1 prednedávnom už bol mapovaný[6] a podľa zistených
údajov boli najtesnejšie väzby s hľadaným génom zistené u markérov 2-5 (80,85%), sc2912300 (80,85%) a C20320-1 (79,17%). Preto sme sa v mapovaní kmeňa uvsX2 rozhodli
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použiť práve tieto markéry. Výsledky z mapovania s markérom sc2-912300 sú zobrazené na
Obr. 1.

Obr. 1 Výsledky PCR analýzy z mapovania uvsX2 s primerom markéra sc2-912300. Jedince nesúce alelu po
rodičovi uvsX2 sú označené + a po rodičovi S1D2 majú značku -.

Z celkového počtu 51 jedincov až 43 (84,31%) nieslo nerekombinantnú alelu po
rodičovi uvsX2. Frekvenciu rekombinácie sme vypočítali s využitím Kosambiho mapovacej
funkcie [7]:

m – vzdialenosť medzi lokusmi markéra a hľadaným génom
ln – prirodzený logaritmus
R – frakcia rekombinantov (0 ≤ R < 0,5)

V tomto prípade je frakcia rekombinantov 8/51, teda 0,157. Po dosadení do vzorca
zistíme, že vzdialenosť medzi hľadaným génom a markérom sc2-912300 je 0,1624, teda 16,24
cM.

Obr.2 Výsledky PCR analýzy z mapovania uvsX2 s primerom markéra TUB2. Jedince nesúce alelu po rodičovi
uvsX2 sú označené + a po rodičovi S1D2 majú značku -.
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Ako negatívnu kontrolu sme si vybrali markér TUB2, ktorý je lokalizovaný na
väzbovej skupine XII/XIII. Zistili sme, že z 53 testovaných jedincov len 16 (30,18%) je
takých, čo nesie nerekombinantnú alelu po rodičovi uvsX2. Porovnateľné výsledky boli
pozorované aj pri testovaní UV senzitívneho kmeňa uvsX1 s týmto markérom, kde zastúpenie
rodičovskej alely v potomstve bolo 45,65% [6].
Keďže sa nám potvrdila väzba s jedným z najtesnejšie viazaných markérov,
pokračovali sme ďalej kotransformáciou riasy s tromi BAC klonmi (34f11, 21b14, 28n04)
nesúcimi úseky štandartnej DNA z blízkosti markéra sc2-912300 (Obr. 3).

Obr.3 Pozícia použitých BAC klonov v okolí markéra sc2-912300.

Druhým vnášaným elementom bola rezistencia na paromomycín – plazmid pSI103.
Kotransformácia bola realizovaná pomocou sklenených guličiek v prítomnosti PEG-8000.
Získaných transformantov sme následne otestovali UV žiarením (dávky 50, 100 a 150 kJ.m-2).
Tab.1 Výsledky testovania transformantov UV analýzou.
BAC

Testovaní transformanti

UV rezistencia

34f11

63

1

21b14

72

-

28n04

116

-

Pri kotransformácii sa nám podarilo získať jedného UV rezistentného potomka,
u ktorého bol vnesením a následnou rekombináciou štandarného génu obnovený pôvodný
fenotyp. Nízka frekvencia transformácie BAC klonmi môže byť spôsobená celkovou
veľkosťou DNA, ktorú do riasy vnášame a taktiež nutnosťou úspešne vniesť aj plazmidovú
DNA.
Kedže sa nám podarilo zistiť, že BAC klon 34f11 nesie kompletnú informáciu génu
pre obnovenie rezistencie na

UV žiarenie, rozhodli sme sa zostaviť okruh

možných
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kandidátnych génov, ktoré sa v danom úseku DNA na II. chromozóme nachádzajú. Koncové
sekvencie BAC klonu 34f11 sú známe (x – 568 bp, y – 515 bp) a medzi nimi v úseku dlhom
78 921bp sa nachádzajú gény vypísané v Tab.2.
Tab.2 Zoznam kandidátnych génov z II.chromozómu, z úseku priliehajúcemu BAC klonu 34f11. Zostavené
podľa [8].
Názov Anotácia

Technický názov
Fgenesh2_pg.C_scaffold_5000191
Chlre2_kg.scaffold_5000169
Chlre2_kg.scaffold_5000168
Au.g8975_t1

TPR10 /
S.Zimmer
PRPL17 /
A.Marwell

Chlre2_kg.scaffold_5000166
May_chlre3.5.118.2.11

estExt_fgenesh1_pg.C_chromosome_20485
Au.g8980_t1
Pasa_Sanger_mRNA18944
PDE23 /
B.Inwood

E_gwW.5.72.1

Pasa_Sanger_mRNA18946

Pozícia
2:4639160:464379
1
2:4644989:464663
8
2:4647313:465087
2
2:4653014:465820
2
2:4660485:466863
3
2:4669903:467184
6
2:4672110:468065
4
2:4681059:468430
6
2:4684766:469126
8
2:4695118:469848
6

Funkcia

Molek.
chaperón
Plastidový
ribozomálny
proteín L17

3´5´ cyklická
nukleotid
fosfodiesteráza

2:4709113:470970
8

Záver
V náväznosti na predošlú prácu s UV senzitívnym mutantným kmeňom uvsX1
(Hercegová, 2010), sme mapovali jadrový genóm mutantného kmeňa uvsX2 riasy C.
reinhardtii. Cieľom bola identifikácia génu, ktorý je zodpovedný za UV senzitívny fenotyp.
Hľadaný gén sa nám podarilo lokalizovať na II. väzbovej skupine s najtesnejšou
väzbou ku markéru sc2-912300. Po následnej transformácii sa nám podarilo potvrdiť, že BAC
klon 34f11 nesie štandartnú formu hľadaného génu.
Na základe týchto výsledkov sme mohli vytvoriť okruh kandidátnych génov, pričom
ku konkrétnej identifikácii hľadaného génu, je nutné ďalej pokračovať s transformáciami
uvsX2 s ešte menšími fragmentami štandartnej DNA zo zisteného úseku na II. väzbovej
skupine.
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Dynamika špecifických anti-Candida a anti-Saccharomyces protilátkových
izotypov u pacientiek s vulvovaginálnou kolpititídou
Ružena Pilišiová, Ema Paulovičová
Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Oddelenie imunochémie a glykokonjugátov
Dúbravská cesta 9, 845 38Bratislava, ruzena.pilisiova@savba.sk

Abstrakt
Kandidy sú jednojadrové kvasinky oválneho alebo pretiahnutého, vajíčkového tvaru. Rozmnožujú sa
nepohlavnou cestou, pučaním a tvorbou dcérskych buniek. Jednotlivé bunky sa môžu reťaziť, ďalej pučať, vetviť
a vytvárať vlákna pseudomycélií ale aj pravých mycélií. Je známych viac ako 200 druhov rodu Candida, z nich
však len niekoľko druhov môže spôsobiť genitálnu kandidózu. Candida albicans je komenzálna diploidná
kvasinka, ktorá prežíva u veľkej časti populácie bez toho, aby spôsobovala svojim hostiteľom nejaké problémy.
Kolonizuje sliznice zdravých ľudí a je považovaná za súčasť normálnej flóry tráviaceho a genitálneho traktu. V
gastrointestinálnom trakte (GIT) zdravých ľudí, ktorý je vstupnou bránou tejto kvasinky do ich organizmu, tvorí
50% až 70 % izolátov kandíd. Architektúra bunkovej steny kvasiniek pozostáva z 80% z polysacharidov (β glukány, α-D-manány, chitín), 6-10% proteínov a 3-10% lipidov (vosky, neutrálne lipidy) Cieľom práce bolo
dokázať anti-Candida albicans a anti-Saccharomyces cerevisiae IgG, IgM a IgA izotypové protilátky u imunodeficitných pacientov.

Kľúčové slová: C. albicans, anti- manánové protilátky; anti-glukánové protilátky; imunomodulátory
Úvod a formulácia cieľa
Kandidová vulvovaginitída (najčastejšie synonymá: mykotická kolpitída, pošvová
mykóza, kvasinkový zápal pošvy) je infekcia dolnej časti ženských genitálií spôsobená
asporogénnymi, imperfektnými a fakultatívne patogénnymi kvasinkami rodu Candida a patrí
v súčasnosti medzi najčastejšie infekcie dolnej časti ženských genitálií. V krajinách západnej
Európy sa vyskytuje častejšie ako trichomoniáza, kvapavka, infekcie spôsobené chlamýdiami
alebo inými mikroorganizmami ako napr. baktériami a vírusmi. [1]
C. albicans je pôvodcom početných život ohrozujúcich oportúnnych infekcií
u pacientov s AIDS. U pacientov s transplantáciou orgánov je najvyššie riziko fungálnej
infekcie pri transplantácii pečene a kostnej drene. Pacienti s onkohematologickými
ochoreniami sú tiež vysoko rizikoví pre povrchové aj invazívne mykotické ochorenia, avšak
nie všetci zdieľajú rovnaké riziko infekcie. Chronická diseminovaná kandidóza je najčastejšia
u neutropenických pacientov s onkohematologickým procesom.[2]
V poslednej dobe sa objavujú správy o zvyšovaní percenta infekcií spôsobených non-albicans
kandidami (C. glabrata, C. tropicalis). Non-albicans Candida spp. sú v niektorých krajinách
zodpovedné za takmer 20 % kandidových infekcií. Často sú rezistentné na terapiu azolmi,
pozoruje sa zvýšená frekvencia výskytu MDR kmeňov. [3]
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Bunkovú stenu kvasiniek tvorí 80% polysacharidov (hlavne β -glukány, α-D-manány
a chitín), 6-10% proteínov a 3-10% lipidov (vosky, neutrálne lipidy). Prostredníctvom
bunkovej steny dochádza ku primárnej interakcii s hostiteľom, je zodpovedná za expresiu
antigénov, adhéziu a intercelulárne interakcie. Rozpoznávanie kvasiniek hostiteľskými
bunkami je založené na viacerých zložkách bunkovej steny, predovšetkým glykánoch, ktoré
predstavujú cca 90% bunkovej steny. Hlavné glykány sú: (i) β-1,3-D-glukány (ii) β-1,6-Dglukány (iii) chitín a (iv) manoproteíny. [4,5,6] Úloha antikandidových špecifických protilátok
v obrane hostiteľa bola predmetom viacerých výskumov. [7,8] Imunologická diagnostika
kandidóz je založená na detekcií špecifických protilátok voči komponentom bunkovej steny
kvasiniek.
Anti-manánové a anti-glukánové protilátky sú prítomné v sére väčšiny zdravých ľudí, pričom
ich

patologický

vzrast

je

zaznamenávaný

pri

rozvoji

invazívnej

kandidózy

u imunokompromitovaných pacientov. Ako štúdie ukazujú pomocou anti-manánových
polyklónových alebo monoklónových protilátok je možné detekovať antigenémiu u pacientov
so systémovými kandidózami, čo naznačuje potenciál manánu ako imunomodulátora. [9]
Anti-Saccharomyces cerevisiae protilátky sa vytvárajú voči oligomanózovým sekvenciám α1,3-Man (α-1,2 Man α-1,2 Man)n (n = 1 alebo 2) bunkovej steny kvasinky Saccharomyces
cerevisiae a využívajú sa ako markery pri diagnotike napr. Crohnovej choroby. [10]
Technika enzýmového imunoadsorbentného stanovenia

(ELISA) je založená na

reakcií antigénu s primárnou protilátkou v sére, vzniknutý imunitný komplex sa detekuje
sekundárnou protilátkou, ktorá je značená enzýmom. Vyhodnotenie je založené na farebnej
zmene, ktorá sprevádza reakciu enzým-substrát. Množstvo sledovaného reaktantu sa
kvantifikuje prostredníctvom naviazaného enzýmu tak, že do reakcie sa pridá vhodný substrát
a fotometricky

sa

stanoví

množstvo

vznikajúceho

farebného

produktu

enzýmom

katalyzovanej reakcie. Medzi najčastejšie používané značkovacie enzýmy patrí chrenová
peroxidáza, β-D-galaktozidáza a alkalická fosfatáza. [11]

Materiál a metódy:
Súbor sér od pacientiek s kolpitídami (n = 61, vek 35 ± 20) z imunoalergologických
ambulancií, Onkologický ústav Sv. Alžbety a Fakultná Nemocnica Staré mesto, komerčne
dostupné súpravy ELISA- anti- CANDIDA- II-A, G, M a ELISA- anti- ASCA- II- A, G, M
(Biogema, Košice) 96 jamkové platničky, Elisa- reader (MRX II, Dynex, USA).
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Na detekciu sme použili komerčné súpravy ELISA-anti-CANDIDA-II-A, G, M
(Biogema, Košice), v ktorých sú adsorbované glykány bunkovej steny C. albicans serotyp A
(CCY 29-3-302, Zbierka kvasiniek ChÚ SAV) ako zmes antigénne dominantných
polysacharidov a ELISA-anti-ASCA-II-A,G, kde je ako antigén viazaný manán bunkovej
steny S. cerevisiae (CCY 21-4-13, Zbierka kvasiniek ChÚ SAV). Okrem týchto komerčných
diagnostík sme sledovali anti- manánové protilátky (ako antigén bol použitý stenový manán C.
albicans serotyp A z izolovaný z bunkovej steny) a anti β-D-glukánové protilátky (antigénglukán) pomocou „home made“ modifikácie komerčnej súpravy. Rozsah fyziologických
hodnôt protilátok bol charakterizovaný na darcoch krvi (Biogema Košice).

Výsledky a diskusia
V klinických vzorkách boli identifikované špecifické protilátky voči kvasinkovým
imunogénom enzýmovou imunoabsorbentovou metódou (ELISA). Podľa obrázka č.1 a 2
najvyššie koncentrácie sa pozorovali u špecifických protilátok triedy IgM voči glukánu C.
albicans, avšak vyššie koncentrácie protilátok voči tomuto antigénu boli zaznamenané aj
v ostatných izotypových triedach. Podobný charakter vykazovali aj manánové antigény C.
albicans a S. cerevisiae s kulmináciou IgM a IgA izotypov protilátok.

man CA
glc CA
glc/man CA
man SC

400

koncentracie U/ml

300

200

100

0
IgA

IgM

IgG

izotypy

Obr. 1 Porovnanie nameraných koncentrácií a jednotlivých izotypových tried protilátok v klinických vzorkách
pacientov s infekciami spôsobenými kvasinkami C.albicans

Z výsledkov je možné usúdiť, že u väčšiny pacientov prebiehala akútna fáza infekcie
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spôsobená kvasinkami C. albicans, vzhľadom k zvýšeným nameraným hodnotám protilátok
IgM a IgA. Zaujímavé je nízke percento protilátok IgA voči komplexnému antigénu (glukán +
manán) C. albicans, zrejme nedochádza k vzájomnému antigénnemu potencovaniu.
Najvyššie hodnoty boli zaznamenané pri IgM voči glukánu C. albicans (306,86 U/ml)
a najnižšie v triede IgA voči glukán/manán C. albicans (9,96 U/ml).
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Obr. 2 Porovnanie percenta pozitívnych hodnôt voči vybraným antigénom

Obr.2 znázorňuje percentuálne vyjadrenie pozitívnych hodnôt u nameraných vzoriek.
Ako z obrázka vyplýva, najviac pozitívnych vzoriek bolo detekovaných v triede IgM voči
glukánu C. albicans.
Tab. 1 Porovnanie korelácii v vrámci jednotlivých izotypov
Izotypy/
kombinácie
antigénov
Ig A
IgM
IgG

manCA+
glc CA
0,3433
-0,0917
0,3266

man C+
man SC
0,4759
0,523
-0,054

manCA/glcCA+
man CA
0,267842
0,64447
0,12832

glc CA+man SC

0,437584
0,016634
-0,2909

glc CA+
glcCA/manCA
0,163675
-0,125174
-0,2103

man SC +
glc CA/man CA
0,20248
0,60069
0,11342

Tab. 2 Porovnanie korelácií jednotlivých antigénov
Antigény/
kombinácie izotypov
man CA
glc CA
glc CA/man CA
man SC

IgA+IgM

IgA+IgG

IgM+IgG

0,477786
-0,10779
0,3368589
0,174806

0,09026
0,25085
-0,0229455
0,175665

-0,04678
-0,11262
-0,3272359
-0,10472

(Vysvetl.:hodnoty (-1, +1), -1 najvyššia negativita, +1 najvyššiu pozitívna korelácia, 0 žiadnej korelácia).
Tab.1 sumarizuje vzájomné korelácie nameraných hodnôt. Zaujímavá je korelácia
v prípade izotypu IgA: glc CA+man S.C, čo by sa mohlo dať vysvetliť prítomnosťou určitého
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percenta glukánu vo vzorke manánu, nakoľko technika izolácie manánu prípúšťa možnú
prítomnosť 5% prímesí. V tomto prípade by mohlo ísť aj o vyššie percento.
Korelácia medzi man CA: IgA+IgM potvrdzuje akútne štádium infekcie. Zaujímavé sú
korelácie manánu SC, keďže pacientky trpeli kolpitídami spôsobenými kvasinkou C. albicans.
Korelácia by sa dala vysvetliť prítomnosťou určitých štrukturálne podobných oligomanozylových sekvencií v bočných reťazcoch molekuly manánu.

Záver
Kandidózy sú v dnešnej dobe veľmi aktuálny problém, nakoľko sa neustále zvyšuje
percento pozitívnych klinických nálezov, objavuje sa rezistencia kvasiniek a tým sa priamo
úmerne zvyšuje aj obtiažnosť liečby. Diagnostika je možná niekoľkými spôsobmi.
Imunologická identifikácia je založená na in vitro testoch detekovania špecifických protilátok,
vďaka čomu je možné určiť štádium ochorenia, prípadne sledovať jeho priebeh. V našej práci
sme sa zamerali na charakterizáciu súboru klinických vzoriek pacientiek s kolpitídami. Zistili
sme až 98 % IgM pozitívnych výsledkov voči glukánu C. albicans a 96% v triede IgG, ale aj
77% IgM pozitívnych vzoriek na manán C. albicans. Prekvapujúce bolo aj vysoké percento
pozitívnych hodnôt IgM na manán S. cerevisiae, nakoľko pacientky trpeli kandidovými
kolpitídami.

Poďakovanie
Naše poďakovanie patrí doc. Mudr. M. Hrubiškovi, PhD a Mudr. P. Kertysovi, PhD.
za klinický materiál a pani RNDr. T. Hudákovej, CSc (Biogema, Košice) za poskytnutie
diagnostických súprav.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Kliment M. et al. (1998) Parktická gynekológia. 5, p. 1

[2]

Charlier, C. et al. (2006) J. Antimicrob. Chemother. 57, p. 384

[3]

Mendling W.(1995) Prakt. Gynek. 2(4), p. 177

[4]

Chaffin WL, et al.(1998) Microbiol Mol Biol Rev. 62, 130

[5]

Masuoka J (2004) Clin Microbiol Rev. 17(2), p. 281

[6]

Tzianabos AO, et al.(2000) Clin Microbiol Rev. 13(4), p. 523

[7]

Casadevall A (1997) Rev Iberoam Micol. 14, p. 2

[8]

Cutler JE (2005) Curr Mol Med. 5(4), p. 383

613

BIOLÓGIA

[9]

Hayette, M.P.et al.(1992) Jour.of Clinical Mircobiology. 30 (2), p. 411

[10] Standaert-Vitse et al. (2006) Gasroenterology. 130, p. 1764
[11] Buc,M. et al (1993) Praktické cvičenia z imunologie. UK. Bratislava

614

BIOLÓGIA

Príprava systému dvojitej regulácie heterogénnej génovej expresie
Maroš Pleška, Lucia Pánčiová, Ján Krahulec, Zdenko Levarski, Stanislav Stuchlík
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; maros.pleska@gmail.com

Abstrakt
Systém dvojitej regulácie génovej expresie umožňuje kontrolovať expresiu heterologických proteínov
na dvoch úrovniach. V nami navrhnutom systéme je na prvej úrovni regulovaný počet kópií expresného vektora
prítomného v bunke, kým na druhej úrovni je regulovaná hladina transkripcie predmetného génu. Základom
tohto systému je expresný plazmid obsahujúci dva počiatky replikácie. Replikón pSC101 zabezpečuje nízky
počet kópií expresného vektora v neindukovanom stave, kým replikón pKL1 zabezpečuje vysoký počet kópií v
stave indukovanom. Prvým krokom vo vytvorení takéhoto expresného systému bola príprava bakteriálneho
kmeňa nesúceho na chromozóme gény pre trans-elementy plaznmidov pSC101 a pKL1. Základnými metódami
molekulárnej biológie bola vytvorená integračná kazeta, ktorá bola využitím plazmidového vektora vnesená do
hostiteľskej bunky a následne dvojitou homologickou rekombináciou v mieste lac operónu integrovaná do jej
chromozómu.

Kľúčové slová: Dvojitá regulácia expresie; pKL1; expresia toxických proteínov.

Úvod a formulácia cieľa
Technológia prípravy rekombinantných proteínov je založená na priamom klonovaní
DNA fragmentov do rôznych vektorov, akými sú napríklad bakteriofágy, plazmidy alebo
eukaryotické vírusy slúžiace na transport požadovaného fragmentu do vnútra hostiteľskej
bunky [1]. Expresné vektory sú v bunke najčastejšie zastúpené stredným alebo nízkym
počtom kópií. Pri vysokej dávke génu totiž často dochádza k reziduálnej expresii, prípadne
expresii bez indukcie, čo je najmä v prípade, keď je produkt pre bunku toxický, neželaný jav.
V čase po indukcii expresie je z hľadiska efektivity, naopak, žiadúca čo najvyššia hladina
expresie, a teda aj dávka génu. Možno teda povedať, že základnou vlastnosťou ideálneho
expresného vektora je možnosť absolútnej represie a následne absolútnej indukcie
v požadovanom čase [2].
V roku 1999 bol na Katedre molekulárnej biológie popísaný malý kryptický plazmid
nazvaný pKL1, ktorý predstavuje unikátny systém regulácie počtu kópií plazmidu v bunke
[3]. Plazmidom kódovaný proteín RepA je totiž jediným faktorom zodpovedným za pozitívnu
kontrolu replikácie plazmidu [4]. Príprava expresného systému založená na vlastnostiach
pKL1 plazmidu môže priniesť mnoho výhod. pKL1 plazmid je veľmi malý. Okrem génu pre
RepA proteín ide iba o minimálnu replikačnú oblasť. Samotný RepA proteín je taktiež
relatívne malý (17,9 kDa) a jeho sekvencia môže byť pomerne ľahko prenesená za akýkoľvek
promótor [3]. Umiestnenie génu pre RepA proteín pred PL promótor umožní plynulo
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kontrolovať počet kópií expresného vektora. Takýto systém by v bunke udržiaval počet kópií
expresného vektora na nízkej úrovni, minimalizujúc tak bazálnu expresiu na zanedbateľnú
úroveň. Po rozrastení buniek na požadovanú hustotu bude možné zvýšením teploty zvýšiť
počet kópií expresného vektora a následnou indukciou spustiť expresiu rekombinantného
proteínu.
Cieľom našej práce je pripraviť integračný plazmid, ktorý bude obsahovať gény pre
RepA proteín pod kontrolou PL promótora a pSC101 replikačný proteín. Po príprave plazmidu
bude ďaľším cieľom integrácia predmetných génov do chromozómu baktérie Escherichia coli
BL21AI, a to homologickou rekombináciou v mieste lac operónu, čomu je prispôsobená aj
sekvencia skonštruovaného integračného plazmidu. Úspešnú integráciu bude možné potvrdiť
pomocou PCR, ako aj pozorovaním zvýšenej expresie RepA proteínu po zvýšení teploty.

Materiál a metódy
Konštrukcia integračného vektora: Ako integračný plazmid bol zhotovený pTE1 derivát
s integračnou kazetou naklonovanou do EcoRI štiepneho miesta. Integračná kazeta
pozostávala z fragmentov LacI, cI857, PL, RepA, pSC101trans a LacA. Fragmenty boli
amplifikované pomocou PCR, použitím templátov a primerov uvedených v tabuľke 1.
Tab. 1 Templáty a primery použité na amplifikáciu fragmentov počas prípravy integračného plazmidu
Amplif.
fragment

Templát

Primery

BL21
chromosome

LacI 35 EcoRI

gggggggaattcgtgaaaccagtaacgttatacgatgtcgcag

LacI

LacI 53 BamHI

ggggggggatcctcactgcccgctttccagtcg

cI857 35 NdeI

ggggggcatatgttatcaccgccagaggtaaaatagtcaacac

cI857

pGP1-2 plasmid
cI857 53 BamHI

PL

pGP1-2 plasmid

RepA

pKL1 plasmid

pHSG415
plasmid

pSC101 trans

LacA

PCR

Sekvencie primerov

BL21
chromosome

fragmenty

boli

ggggggggatccatcagccaaacgtctcttcaggc

PL 35 MfeI

ggggggcaattggggcttaatttttaagagcgtcaccttc

PL 53 XbaI

ggggggtctagactcacctaccaaacaatgccccc

RepA 35 NdeI

ggggggcatatggccgctagctcaatttgaaaacatgg

RepA 53 MfeI

ggggggcaattgaaaaaaaaaatcagatccttccgtatttagccagtatg

pSC101trans 35
XbaI

ggggggtctagaaaaaaaaaaatcagatccttccgtatttagccagtatg

pSC101trans 53
BglII

ggggggagatctttgactagcccatctcaattggtatagtg

LacA 35 BglII

ggggggagatctttgaacatgccaatgaccgaaag

LacA 53 EcoRI

ggggggaattcttaaactgacgattcaactttataatctttg

neskôr

purifikované,

opracované

príslušnou

endonukleázou

a naklonované do príslušných vektorov. Výsledky tohto postupu sú uvedené v tabuľke 2.
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Tab. 2 Príprava klonovacích vektorov nesúcich fragmenty integračného vektora
Amplifikovaný fragment

Restriktázy

Klonovací vektor

Výsledný vektor

LacI

EcoRI, BamHI

pUC19

pUC19+LacA

cI857

NdeI, BamHI

pUC19

pUC19+cI857

PL

MfeI, XbaI

pTXB1

pTXB1+PL

RepA

NdeI, MfeI

pTXB1

pTXB1+RepA

LacA + pSC101 trans

XbaI, BglII, EcoRI

pUC19

pUC19+LacA+trans

Sekvencie všetkých fragmentov boli overené restrikčnou a tiež sekvenačnou analýzou.
Následne bolo uskutočnených niekoľko opakovaných štiepení a ligácií s cieľom zostrojiť
integračnú kazetu. V každom kroku boli spojené dva susedné fragmenty. Najskôr boli spojené
dvojice LacI - cI857 a PL - RepA. Výsledkom boli vektory pUC19+LacI+cI857 a
pUC19+PL+RepA. V druhom kroku bol zostrojený vektor pUC19+LacI+cI857+P L+RepA, a
to ligáciou pUC19 s fragmentmi LacI+cI857 a PL+RepA. Vo finálnom kroku bol zligovaný
plazmid pTE10 s fragmentmi LacA+pSC101trans a LacI+cI857+P L+RepA, čoho výsledkom
bol vektor pDC-I, ktorého mapa je znázornená na obrázku 1.
Pri práci boli použitý nasledujúci materiál: Izolácia plazmidu: Nucleobond AX
(Machery Nagel); Izolácia z gélu: StrataPrep DNA extraction kit (Stratagene); PCR: Phusion
High fidelity DNA polymeráza (Finnzymes) - 30 cyklov: (30 sek, 98°C Počiatočná
denaturácia; 10 sek, 98°C denaturácia; 30 sek, anelačná teplota; 15 sek/kbp 72°C ak
templátom plazmid, 45 sek/kbp ak chromozóm; 3 min, 72°C finálna polymerizácia);
Štiepenie: Restrikčné endonukleázy (Fermentas); Ligácia: T4 ligáza (Stratagene)
Transformácia: Všetky transformácie boli uskutočnené elektroporáciou (2mm kyvety, 2,5
kV, 200Ω, 25 µF, Bio Rad GenePulser). Na elektroporáciu bol použitý priemerne 1µg
plazmidovej DNA. Po elektroporácií bola zmes ihneď rozriedená v 0,5 ml LB pôdy a
kultivovaná pri 37°C na agarových platniach LB pôdy s obsahom ampicilínu (0,1 mg/ml) [5].
Integrácia pDC-I plazmidu do bakteriálneho chromozómu: Kmeň E. coli BL21AI bol
transformovaný integračným plazmidom pDC-I s následnou selekciou transformantov na LB
pôde s obsahom erytromycínu (150 mg/l). Vybraná bola jedna kolónia. Prítomnosť plazmidu
bola overená agarózovou elektroforézou. Integrácia plazmidu do bakteriálneho chromozómu
bola docielená kultiváciou pri 41°C v 2 ml LB média po dobu 4 hodín a následným
preočkovaním na LB Petriho misky s erytromycínom (kultivácia pri 37°C). Jedna z kolónií
bola kultivovaná v 2 ml tekutej LB pôdy bez erytromycínu 24 hodín. Jeden µl nočnej kultúry
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bol preočkovaný do ďalších 2 ml tekutej LB pôdy bez antibiotika a kultivovaný 4 hodiny pri
41°C na trepačke. Bunky boli prenesené na LB platne bez antibiotika. Narastené kolónie boli
paralelne preočkované na dve LB platne, jednu s erytromycínom a druhú bez erytromycínu.
Chromozomálna DNA z kolónií citlivých na erytromycín bola analyzovaná pomocou PCR
primermi uvedenými v tabuľke 1. K integrácii došlo v prítomnosti pomocného plazmidu
pBR322wcI nesúceho gén pre wild type cI represor. V jeho neprítomnosti totiž dochádzalo
k stratám plazmidu z dôvodu vysokej expresie repA génu počas kultivácie pri 41°C. Po
úspešnej integrácii bol pBR322wcI odstránený kontinuálnou kultiváciou kultúry v LB médiu
bez obsahu antibiotika. Selektované boli bunky citlivé na ampicilín a absencia plazmidu bola
potvrdená elektroforézou v agarózovom géli.

Výsledky a diskusia
Nami navrhnutý plazmid pDC-I, ktorého genetická mapa je zobrazená na obrázku 1,
sme pripravili vnesením integračnej kazety do pTE10 plazmidu obsahujúceho pVW01 ori
a rezistenciu na erytromycín. Integračná kazeta pozostáva z RepA proteínu pod kontrolou PL
promótora a pSC101 replikačného proteínu. Po krajoch integračnej kazety sa nachádzajú
sekvencie génov lacI a lacA, ktoré slúžia na homologickú rekombináciu do chromozómu
hostiteľskej bunky.

Obr. 1 Genetická mapa integračného plazmidu

Po zhotovení plazmidu a následnom overení správnosti postupu restrikčnou
a sekvenačnou analýzou boli buky E. coli BL21AI transformované plazmidom pDC-I. Aby
nedochádzalo

k nadmernej

transkripcii

repA

génu

z PL

promótora

boli

bunky

v predchádzajúcom kroku transformované plazmidom pBR322wci. Ten obsahuje gén pre
divý typ imunitného represora, ktorý reprimuje expresiu repA, v dôsledku čoho nedochádza
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k znevýhodneniu buniek obsahujúcich pDC-I plazmid. Po transformácii oboma plazmidmi
bola ich prítomnosť potvrdená agarózovou elektroforézou (Obrázok 2A).
Integrácia integračnej kazety do chromozómu hostiteľskej bunky prebehla v dvoch po
sebe nasledujúcich tepelných šokoch, kultiváciou pri 41°C. Počas prvého kroku bol celý pDCI plazmid integrovaný do chromozómu, čo sa prejavilo ako strata pDC-I plazmidu pri
zachovaní rezistencie na erytromycín (Obrázok 2A). Počas druhého šoku došlo k delécií
pTE10 oblasti. Dôkazom bola strata rezistencie na erytromycín a neschopnosť buniek
metabolizovať laktózu, čo sa prejavilo ako tvorba žltých kolónií na McConkeyho agare.
Úspešná

integrácia

integračnej

kazety

bola

dokázaná

agarózovou

elektroforézou

chromozomálnej DNA a zároveň pomocou PCR. Pasážovaním buniek v pôde bez antibiotík
došlo k vytesneniu plazmidu pBR322wci. Neprítomnosť plazmidu bola dokázaná agarózovou
elektroforézou.
Posledným krokom bol dôkaz zvýšenej expresie RepA proteínu pri zvýšení teploty na
41°C. Pomocou metódy SDS-PAGE bola zistená zvýšená expresia RepA proteínu vo
vzorkách odobraných už 30 minút po zvýšení teploty kultivácie (Obrázok 2B).

Obr. 2A Výsledky agarózovej elektroforézy: Dráha 1 – Ladder, dráha 2 – pBR322 wci, dráha 3 – pDC-I, dráhy
4 až 7 – Plazmidy izolované z buniek transformovaných pBR322wcI a pDCI, dráhy 8 až 10 – Plazmidy
izolované z buniek po integrácií pDC-I. Elektroforéza prebehla v 1% agarózovom géli.
Obr. 2B Teplom indukovaná expresia analyzovaná pomocou PAGE: Dráha 1 – vzorka pred indukciou, dráha 2
– Vzorka 30 min po zvýšení teploty, dráha 3 – Vzorka 1 hodinu po zvýšení teploty, dráha 4 – Vzorka 2 hodiny
po zvýšení teploty. Šípkou je naznačený RepA proteín. Elektroforéza prebehla v 15% polyakrylamidovom géli.

Záver
Cieľom našej práce bolo vytvoriť nový systém produkcie rekombinantných proteínov,
kde expresia je regulovaná na dvoch úrovniach. Prvou úrovňou kontroly je počet kópií
expresného vektora, kým na druhej úrovni je kontrolovaná transkripcia predmetného génu.
Príprava takéhoto systému vyžaduje konštrukciu expresného vektora obsahujúceho dva
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replikačné počiatky a tiež vhodného hostiteľského kmeňa nesúceho gény pre trans-regulačné
elementy lokalizované na chromozóme. Dva rôzne replikačné počiatky zabezpečujú
schopnosť vektora pretrvávať v hostiteľskej bunke ako v nízkokópiovom stave, tak aj vo
vysokokópiovom stave. Takýto systém by bol výhodný najmä pre účínnú produkciu
toxických rekombinantných proteínov.
V tejto práci sme prezentovali postup prípravy hostiteľského kmeňa odvodeného od E.
coli BL21. Gény pre pKL1 a pSC101 trans-elementy boli do bakteriálneho chromozómu
vnesené homologickou rekombináciou integračnej kazety do miesta lac operónu. Konštrukcia
integračnej kazety, jej vnesenie do bunky pomocou plazmidového vektora a tiež jej
homologická rekombinácia boli úspešné. Za najpodstatnejší dôkaz splnenia stanoveného cieľa
možno považovať teplom indukovanú zvýšenú expresiu RepA proteínu v bunkách
neschopných metabolizovať laktózu. Pre časovú náročnosť prevedených metód nebolo možné
pripraviť expresný vektor obsahujúci dva počiatky replikácie a dokázať tak účinnosť celého
systému dvojitej regulácie génovej expresie. V súčasnosti je sekvencia expresného vektora
navrhnutá a jednotlivé fragmenty amplifikované. Po sérii restrikčných štiepení a následných
ligácií budú nami pripravené bunky transformované expresným vektorom pDC-E a zmeny na
úrovni počtu kópií plazmidu a expresie proteínu budú podrobne analyzované.
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Rak riečny (Astacus astacus L.) a vplyv faktorov prostredia na jeho výskyt
vo vybratých tokoch v okolí Trenčína
Alena Pohorencová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, katedra zoológie, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava, Slovensko, pohorencova1@gmail.com

Abstrakt
Rozšírenie raka riečneho (Astacus astacus) v okolí Trenčína bolo sledované na štyroch vybraných
tokoch v okolí Trenčína – Kubrický, Soblahovský, Opatovský a potok Teplička. Výskum prebiehal v rokoch
2008 – 2010. Na vybraných transektoch boli metódou Agem Consortium sledované údaje o toku, % zastúpenie
substrátu, typ a prierez toku, hydrológia a chemizmus vody. Pri hodnotení faktorov ovplyvňujúcich početnosť
rakov na lokalitách sa ako štatisticky významný ukázal vplyv pokryvnosti mikrolitálu, dostatočné zatienenie
a optimálne pH vody. Celkovo bolo odchytených 371 exemplárov raka riečneho.

Kľúčové slová: Rak riečny; Astacus astacus; metodika Aqem;

Úvod a formulácia cieľa
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) [1]. V skúmaných tokoch sa vyskytuje len rak
riečny (Astacus astacus).
Raky sú dôležitou súčasťou nášho prírodného dedičstva, predstavujú kľúčovú zložku
v sladkovodných ekosystémoch [2].
Na ich výskyt a početnosť v našich riekach vplýva niekoľko závažných faktorov.
Najviac ich ohrozujú antropogénne vplyvy (znečisťovanie, vysušovanie krajiny, úpravy tokov
či odchyt [3,4,5].

Okrem týchto činiteľov môže ich výskyt obmedzovať aj nevhodné

podložie, nedostatok úkrytov, rôzne ochorenia a parazity.
Sledované územie sa nachádza v juhovýchodnej časti od Trenčína, v otvorenej krajine
medzi CHKO Biele Karpaty a Strážovské vrchy.
Cieľom tohto príspevku je: i) zmapovať výskyt rakov v danej oblasti, ii)
charakterizovať vybrané toky podľa metodiky Aqem, iii) posúdiť vplyv faktorov prostredia na
výskyt raka riečneho.

Materiál a metódy
1. Charakteristika vybraných tokov
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Všetky sledované toky pramenia v lesnom prostredí, pretekajú obcami, kde je ich tok
regulovaný a ústia do Váhu, príp. do menšieho toku II. rádu. Toky pretekajú v nadmorskej
výške od 250 do 400 m n. m.. Počas terénneho výskumu boli zmapované štyri toky –
Soblahovský, Opatovský, Kubrický a potok Teplička.
2. Materiál a metódy
Výskum bol realizovaný počas rokov 2008-2010 od marca do septembra. Na každom
toku boli vybraté transekty, t.j. charakteristické miesta s výskytom rakov.
Jednotlivé transekty boli merané pomocou metodiky Aqem (2002)[6]. Najviac stacionárov
bolo na Kubrickom potoku (4), ostatné toky mali od 1 po 2 stacionáre.
Na týchto miestach bolo hodnotené: základné údaje o toku, % zastúpenie substrátu, typ a
prierez toku, hydrológia a chemizmus vody.

Výsledky a diskusia
Celkovo bolo odchytených 371 jedincov raka riečneho v Kubrickom, Opatovskom
potoku (v spodnej časti) a potoku Teplička. Raky sa vyskytovali v strednej časti tokov
s dostatočnou brehovou vegetáciou a zatienením aspoň 40 %.
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. V kanalizovaných častiach
nebol zaznamenaný výskyt rakov.
Pri hodnotení faktorov ovplyvňujúcich početnosť rakov [7] na lokalitách 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).
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Obr. 1 Vzťah medzi priemernou abundanciou rakov, pokryvnosťou mikrolitálu a štrku.

V Soblahovskom potoku bolo vysoké zastúpenie pelálu a najmenšia hĺbka vody. Aj
keď sa tu raky v minulosti vyskytovali, v súčasnosti sa ich výskyt nepotvrdil.
Priemerná šírka toku bola u jednotlivých tokov bola od 0,7 m do 3 m, maximálna hĺbka vody
od 0, 3 – 0, 6 m, priemerná hĺbka vody od 0,2 – 0, 4 m. Brehy boli vysoké od 0,5 do 2,5 m.

Tab. 1 Charakteristika tokov podľa metodiky Aqem
Názov toku

Kubrický
Opatovský
Soblahovský
Teplička

Priemerná
šírka toku
(m)
1
0,7
0,7
3

Maximálna
hĺbka vody
(m)
0,5
0,4
0,3
0,6

Priemerná
hĺbka vody
(m)
0,4
0,3
0,2
0,3

Výška
brehov
(m)
1,8
1
0,5
2,5

Zatienenie
(%)

pH

60
40
60
50

7,94
7,86
7,89
7,65

Optimálna hĺbka vodného stĺpca pre život raka je 1 až 1,5 m [8]. Raky sa ale hojne
vyskytovali aj v plytšej vode. Dôležitým faktorom je zatienenie toku. Brehová vegetácia, ktorá
korunami zatieňuje hladinu, tak bráni voči letnému prehriatiu vody.
Pre raka riečneho je existenčné optimum pH 7-8,7, ale znášajú spolu s rakom bahenným aj
širší rozsah chemickej reakcie vody [8] . Vo všetkých skúmaných tokoch bolo pH v takomto
optimálnom rozsahu.

Záver
Predkladaný článok pojednáva o rozšírení raka riečneho vo vybraných tokoch v okolí
Trenčína. Charakter tokov a fyzikálno – chemické parametre boli zhodnotené podľa metodiky
Aqem. Diskutované sú najvýznamnejšie parametre tokov, ktoré môžu vplývať na výskyt
rakov. Z najvýznamnejších sa ukázalo zastúpenie mikrolitálu, dostatočné zatienenie a
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optimálne pH vody.
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Variabilita telesného zloženia u stredoškolských a vysokoškolských
študentov
Elena Polonská a Barbora Korenačková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, Mlynská dolina B2,
842 15 Bratislava, Slovensko; elen23061987@gmail.com

Abstrakt
Práca sa zaoberá telesným zložením, výskytom nadváhy a obezity u stredoškolských a vysokoškolských
študentov. Sledovaný súbor tvorilo 293 zdravých mladých mužov a žien vo veku 16 až 25 rokov. Súbor bol
rozdelený na 4 skupiny podľa pohlavia a vzdelávania: stredoškolskí študenti, stredoškolské študentky,
vysokoškolskí študenti, vysokoškolské študentky. U každého probanda sme merali 9 antropometrických
parametrov a hodnoty bioimpedančných parametrov. Zistili sme, že stredoškolskí a vysokoškolskí študenti
dosahovali vyššie hodnoty telesnej výšky, hmotnosti, svalovej (MM) a beztukovej (FFM) hmoty. Stredoškolské
a vysokoškolské študentky dosahovali vyššie hodnoty telesného tuku. Podľa klasifikácie BMI sa nadváha
vyskytovala u 13,56 % stredoškolských študentov, ale až 25,93 % vysokoškolských študentov. U
stredoškolských študentiek bola nadváha pozorovaná v porovnaní so stredoškolskými študentmi v nižšom
percente a to v 5,19 % a u vysokoškolských žien v 1,12 % čo je v porovnaní s vysokoškolskými študentmi
signifikantný rozdiel. Obezita sa vyskytovala len u 4,94 % vysokoškolských študentov.

Kľúčové slová: množstvo tuku; množstvo svalovej hmoty; nadváha; obezita; bioimpedancia; kaliper

Úvod a formulácia cieľa
V poslednom desaťročí dochádza v mnohých európskych krajinách k prudkému
nárastu výskytu nadváhy a obezity. Nadváhou a obezitou trpí viac ako 50 % obyvateľov
väčšiny európskych krajín. Na Slovensku situácia nie je až taká alarmujúca, ale výskyt
nadváhy a obezity sa posúva čoraz viac do mladších vekových kategórií.
Obezita predstavuje rizikový faktor pre mnohé závažné ochorenia (diabetes mellitus 2.
typu, hypertenzia, ischemická choroba srdca, ateroskleróza atď.), znižuje kvalitu života,
negatívne ovplyvňuje pocit celkového zdravia na fyzickej a psychickej úrovni.
Príčiny vzniku obezity sú v samotnej skladbe stravy (konzumácia vysoko
energetických jedál a presladených nápojov), v nepravidelnom spôsobe stravovania, v
nedostatočnej telesnej aktivite a prispôsobeniu sa sedavému spôsobu života pred televíziou
a počítačom.
Obezita (tučnota) je stav charakterizovaný nadmerným nahromadením tuku
v organizme a nie nadmernou hmotnosťou.
Zdravé telo má určitú optimálnu skladbu tela, čiže pomer svalov a pomer tuku.
U mužov je normálne množstvo tuku v tele asi 12 – 20 % a u žien 18 – 30 %.
Analýzou zloženia tela môžeme presne určiť úbytok alebo nárast svalovej alebo
tukovej zložky v dôsledku cvičenia, spôsobu výživy a užívania liekov [1].

625

BIOLÓGIA

V súčasnosti najpoužívanejšiu metódu zistenia zloženia tela predstavuje bioelektrická
impedančná analýza (BIA), ktorá využíva elektrické vlastnosti biologických tkanív. Táto
metóda je neinvazívna, jednoduchá, výsledky sú reprodukovateľné, prístroje sú bezpečné
a prenosné. Pomocou tejto metódy môžeme stanoviť podiel beztukovej hmoty (FFM), tukovej
hmoty (FM), svalov (MM) a celkovej telesnej vody (TBW).
Cieľom tohto výskumu bolo zistiť telesné zloženie, výskyt nadváhy a obezity u
stredoškolských a vysokoškolských študentov a porovnať navzájom zistené hodnoty.

Materiál a metódy
Sledovaný súbor tvorí 293 zdravých mladých mužov a žien vo veku 16 – 25 rokov.
Výskum sa uskutočnil v rokoch 2009 – 2010. Vyšetrovaní jedinci boli dobrovoľníci, študenti
stredných a vysokých škôl. Stredoškolskí študenti boli z gymnázií v Partizánskom
a v Topoľčanoch. Vysokoškolskí študenti boli z rôznych miest Slovenska, študujúci
v Bratislave na Univerzite Komenského, Policajnej akadémii a Slovenskej technickej
univerzite . Súbor bol rozdelený na 4 skupiny podľa pohlavia a vzdelávania: stredoškolskí
študenti, stredoškolské študentky, vysokoškolskí študenti, vysokoškolské študentky. Vekové
rozdelenie probandov obsahuje tabuľka číslo 1. U každého probanda sme zisťovali 5
antropometrických parametrov podľa metodiky Knussmanna [2] a 4 kožné riasy podľa
Durnina a Womersley [3] a hodnoty bioimpedančných parametrov reaktancie a rezistancie.
Získané hodnoty sme štatisticky hodnotili v programe Microsoft Excel 2007.
Tab. 1 Percentuálne zastúpenie a štatistické charakteristiky decimálneho veku sledovaných probandov

Stredoškolskí študenti
Stredoškolské študentky
Vysokoškolskí študenti
Vysokoškolské študentky

Percentuálne
zastúpenie
20,14%
26,28%
25,94%
27,64%

Priemer ±
SD
17,45 ± 0,73
16,99 ± 0,66
21,95 ± 1,61
22,13 ± 1,40

Medián

Min.

Max.

17,23
17,00
21,88
21,99

16,32
15,67
19,26
19,51

19,18
19,47
25,28
25,48

Výsledky a diskusia
Výsledky štatistického spracovania zmeraných parametrov sú uvedené v tab. č. 2.
Telesná výška spolu s telesnou hmotnosťou patria k hlavným znakom, podľa ktorých je
posudzovaný stupeň telesného rozvoja. Potvrdilo sa, že ženy dosahujú v priemere nižšie
hodnoty telesnej výšky ako muži (stredoškolské študentky 167,47cm , vysokoškolské
študentky 168,25 cm oproti stredoškolskí študenti 178,98 ± 6,02, vysokoškolskí študenti
181,64 ± 7,14). Rovnako aj hodnoty telesnej hmotnosti dosahovali muži vyššie (stredoškolskí
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študenti 72,38 ± 10,57, vysokoškolskí študenti 78,70 ± 12,53 oproti stredoškolským
študentkám 57,45 ± 7,17, vysokoškolským študentkám 58,28 ± 6,89). Pri hodnotení percenta
telesného tuku na základe merania 4 kožných rias sme zistili, že ženy mali vyššie hodnoty
(stredoškolské študentky 27,30 ± 3,59, vysokoškolské študentky 25,38 ± 3,11 verzus
stredoškolskí študenti 14,07 ± 4,26, vysokoškolskí študenti 14,49 ± 3,88). Biologickým
dôvodom je skutočnosť, že tuk sa v organizme žien využíva ako zásobáreň energie, ktorá sa
môže zužitkovať počas tehotenstva, najmä pri dojčení. V dôsledku pohlavných hormónov
estrogénu a testosterónu sú aj rodové rozdiely v distribúcií tuku. Tuk u žien má tendenciu
ukladať sa v oblasti bokov, zatiaľ čo u mužov sa ukladá viac v strede tela, čo sa potvrdilo aj
v našich meraniach. Nakoľko hrúbka kožnej riasy suprailiacale dosahovala u žien podstatne
vyššie hodnoty tak u stredoškolských ako i u vysokoškolských študentiek (stredoškolské
študentky 8,68 ± 3,72, vysokoškolské študentky 6,63 ± 2,49 verzus stredoškolskí študenti
5,38 ± 2,10, vysokoškolskí študenti 5,32 ± 1,88). Hodnoty percento tuku zistené prístrojom
BIA 101 dosahovali približne rovnaké hodnoty ako pri meraní kaliperom. Výraznejší rozdiel
(5,7 %) sme zaznamenali len u vysokoškolských študentov, kde percento tuku namerané
prístrojom BIA 101 bolo vyššie. Percentuálne hodnoty hmoty bez tuku (FFM) boli vyššie
u mužov (stredoškolskí študenti 85,12 ± 4,77, vysokoškolskí študenti 79,81 ± 7,16 oproti
stredoškolské študentky 72,76 ± 6,49, vysokoškolské študentky 76,84 ± 9,53). Svalová hmota
(MM) mala taktiež vyššie hodnoty u mužov (stredoškolskí študenti 50,99 ± 3,82 ,
vysokoškolskí študenti 749,34 ± 4,79 oproti stredoškolské študentky 45,10 ± 3,79,
vysokoškolské študentky 45,70 ± 7,03). Vyššie hodnoty FFM a MM sú u mužov spôsobené
vplyvom steroidov, inzulínu – rastového faktora 1, leptínu [4, 5, 6].
Tab. 2 Základné štatistické charakteristiky antropometrických parametrov a parametrov zloženia tela
stredoškolských a vysokoškolských študentov a študentiek

Parametre
Vek
TV (cm)
TH (kg)
Ob. hrudníka (cm)
Ob. pása (cm)
Ob. bokov (cm)
KR biceps (mm)
KR triceps (mm)
KR subscap.(mm)
KR suprail. (mm)
Súčet HKR (mm)
% tuku – kaliper

Stredoškolské
študentky
n = 77
± SD

16,99
0,66
167,47
5,51
57,45
7,17
83,45
4,50
77,07
5,67
92,55
5,47
10,36
3,63
17,38
5,16
12,02
4,00
8,68
3,72
48,44
13,06
27,30
3,59

Stredoškolskí
študenti
n = 59
± SD

17,45
0,73
178,98
6,02
72,38
10,57
90,30
6,59
82,69
6,67
93,08
5,79
6,07
2,86
11,28
5,89
10,49
4,58
5,38
2,10
33,22
14,18
14,07
4,26

Vysokoškolské
študentky
n = 76
± SD

22,13
1,40
168,25
6,88
58,28
6,89
86,17
4,43
77,25
5,92
95,94
4,92
9,00
3,16
14,00
3,93
12,10
3,76
6,63
2,49
41,75
10,09
25,38
3,11

Vysokoškolskí
študenti
n = 81
± SD

21,95
1,61
181,64
7,14
78,70
12,53
97,45
9,19
88,23
8,69
98,72
6,33
5,99
2,86
9,85
3,79
12,84
6,17
5,32
1,88
34,00
12,68
14,49
3,88
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Stredoškolské
Stredoškolskí
Vysokoškolské
Vysokoškolskí
študentky
študenti
študentky
študenti
n = 77
n = 59
n = 76
n = 81
±
SD
±
SD
±
SD
± SD
Parametre




Rz (ohm)
671,13
54,06
493,68
75,96
621,07
64,81
467,38
60,86
Xc (ohm)
74,21
7,94
61,17
5,97
72,84
8,93
64,78
15,44
PA
6,35
0,72
6,97
0,69
6,90
1,53
7,74
1,01
Na/K
0,96
0,10
1,02
0,11
0,96
0,10
0,97
0,12
BCM (kg)
19,99
2,14
30,16
2,95
21,57
3,63
31,61
4,46
BCM (%)
48,12
2,86
49,21
1,98
48,42
2,45
50,71
2,34
TBW (l)
30,85
2,82
43,69
4,73
32,65
4,44
46,30
6,06
TBW (%)
53,95
3,85
60,55
3,18
56,39
4,74
59,17
4,09
ECW (l)
12,86
1,31
16,17
2,45
12,97
1,64
17,45
2,94
ECW (%)
41,74
2,32
36,89
2,50
39,88
3,04
37,67
3,68
ICW (l)
17,99
1,87
27,52
2,68
19,68
3,31
28,84
4,08
ICW (%)
58,26
2,32
63,11
2,50
60,12
3,04
62,33
3,68
FM (kg)
16,00
5,54
11,25
5,17
14,26
4,95
16,37
7,51
FM (%)
27,24
6,49
14,88
4,77
24,12
6,69
20,19
7,16
FFM (kg)
41,54
3,68
61,34
5,92
44,41
5,64
62,33
8,23
FFM (%)
72,76
6,49
85,12
4,77
76,84
9,53
79,81
7,16
MM (kg)
24,65
2,53
36,70
3,62
26,44
4,26
38,54
5,30
MM (%)
43,11
3,79
50,99
3,82
45,70
7,03
49,34
4,79
BMR (kcal)
1341,79
87,02
1723,29
119,34
1435,64
227,16
1849,92
159,35
BMI
20,63
2,40
22,55
2,76
20,51
1,82
23,82
3,29
BCMI
7,16
0,65
9,38
0,79
7,61
1,17
9,57
1,16
WHR
0,81
0,13
0,89
0,04
0,81
0,05
1,03
1,23
CI
1,21
0,05
1,20
0,06
1,21
0,06
1,23
0,06
Poznámka: hodnoty sú uvádzané ako  – priemer, ± SD – ± smerodajná odchýlka, n – počet jedincov, TV –
telesná výška, TH – telesná hmotnosť, Ob. hrudníka – obvod hrudníka, Ob. pása – obvod pása, Ob. bokov –
obvod bokov, KR biceps – hrúbka kožnej riasy biceps, KR triceps – hrúbka kožnej riasy triceps, KR
subscapularis – hrúbka kožnej riasy subcsapulare, KR suprailiacale – hrúbka kožnej riasy suprailiacale, Súčet
KR – súčet hrúbky kožných rias, Rz (ohm) – rezistancia v ohmoch, Xc (ohm) – reaktancia v ohmoch, PA (°) –
fázový uhol v stupňoch (phase angle), BCM – bunková hmota (body cell mass), TBW – celková telová voda
(total body water), ECW – extracelulárna voda (extracellular water), ICW – intracelulárna voda (intracellular
water), FM – tuková hmota (fat mass), FFM – hmota bez tuku (fat free mass), MM – svalová hmota (muscle
mass), BMR – hladina bazálneho metabolizmu (basal metabolic rate), BMI – index telesnej hmotnosti (body
mass index), BCMI – index bunkovej hmoty (body cell mass index), WHR – waist-to-hip ratio, CI – kónický
index (conicity index)

V súčasnosti sa k diagnostike obezity najčastejšie používa klasifikácia pomocou
indexu telesnej hmotnosti (BMI – Body Mass Index), nadváha je definovaná ako BMI > 25
kg.m-2 a obezita BMI ≥ 30 kg.m-2. Nesmierne cenné je aj stanovenie indexu WHR (Waist to
Hip Ratio) pomer pásu k bokom. Využíva sa na identifikáciu pacientov k sklonom
k ukladaniu tuku v oblasti brucha. Je indikátorom kardiovaskulárnych ochorení. V tabuľke
číslo 3 a 4 je percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií BMI a WHR. Z tabuľky číslo 3 je
zrejmé, že u študentiek, tak stredoškolských ako i vysokoškolských je kategória podváhy
zastúpená v oveľa vyššom percente ako u stredoškolských a vysokoškolských študentov, čo
potvrdzuje súčasný trend zoštíhľovania žien. Naopak kategória nadváhy bola vyššia u mužov
(stredoškolskí študenti 13,56 %, vysokoškolskí študenti 25,93 % oproti stredoškolským
študentkám 5,19 % a vysokoškolským študentkám 1,12 %). Kategória obezity sa vyskytovala
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len u vysokoškolských študentov (4,94 %). Pri hodnotení WHR indexu sme zistili, že
prevažná väčšina všetkých probandov spadala do kategórie s normálnymi hodnotami
(stredoškolské študentky 100 %, vysokoškolské študentky 97,37 %, stredoškolskí študenti
91,53 %, vysokoškolskí študenti 80,25 %). Rizikové hodnoty tohto parametra sa zistili len
u skupiny vysokoškolských študentov v 4,94 %.
Tab. 3 Percentuálne vyhodnotenie BMI u stredoškolských a vysokoškolských mužov a žien podľa WHO [7]
Kategórie BMI
Podváha <18,5
Normálna hmotnosť 18,5 – 24,99
Nadváha 25 – 29,99
Obezita ≥ 30

Stredoškolské
študentky (%)
19,48
75,32
5,19
0,00

Stredoškolskí
študenti (%)
6,78
79,66
13,56
0,00

Vysokoškolské
študentky (%)
13,16
88,16
1,12
0,00

Vysokoškolskí
študenti (%)
1,23
67,90
25,93
4,94

Tab. 4 Percentuálne vyhodnotenie WHR u stredoškolských a vysokoškolských mužov a žien podľa Lohmanna
[8]
Kategórie WHR
Normálne hodnoty < 0,94
Hraničné hodnoty 0,94 – 1,02
Rizikové hodnoty > 1,02

Stredoškolské
študentky (%)
100
0,00
0,00

Stredoškolskí
študenti (%)
91,53
8,74
0,00

Vysokoškolské
študentky (%)
97,37
2,63
0,00

Vysokoškolskí
študenti (%)
80,25
14,81
4,94

Záver
V tejto práci sme hodnotili variabilitu telesného zloženia a telesných parametrov
u stredoškolských a vysokoškolských študentov. Pretože súbor pozostával z mužov a žien,
mohli sme pozorovať intersexuálne rozdiely v sledovaných parametroch. Sledovaní študenti
boli oproti pozorovaným študentkám vyšší a ťažší, mali vyššie hodnoty sledovaných
obvodových mier. Na základe merania hrúbky štyroch kožných rias (biceps, triceps,
subscapulare, suprailiacale) sme zistili u študentiek vyššie priemerné hodnoty týchto
parametrov, čo sa prejavilo na vyššom percente telesného tuku. To sa potvrdilo aj pri meraní
bioimpedancie prístrojom BIA 101 (Akern S.r.l.). Rozdiely sme zistili aj v parametroch
zloženia tela FFM (beztukovej hmoty) a MM (svalovej hmoty), kde muži dosahovali vyššie
hodnoty týchto parametrov. Pri hodnotení nadváhy a obezity podľa klasifikácie BMI sme
zaznamenali výskyt nadváhy (stredoškolskí študenti 13,56 %, vysokoškolskí študenti 25,93 %,
stredoškolské študentky 5,19 % a vysokoškolské študentky 1,12 %). V celom súbore, obezita
bola zistená len u vysokoškolských študentov v 4,94 %. Rizikové hodnoty WHR indexu sa
vyskytli taktiež len u vysokoškolských študentov v rovnakom percente.
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Detekcia vírusu škvrnitosti viniča (GFkV) na západnom Slovensku
a zhodnotenie jeho genetickej variability
Lukáš Predajňa, Edita Kollerová, Miroslav Glasa
Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 84505 Bratislava, viruluke@savba.sk
Abstrakt
Hoci vírus škvrnitosti viniča (GFkV) patrí k celosvetovo rozšíreným patogénom viniča (Vitis sp.),
poznatky týkajúce sa jeho genetickej variability sú len veľmi obmedzené a zo stredoeurópskeho regiónu úplne
absentujú. Na zhodnotenie molekulárnej diverzity a fylogenetickej príbuznosti bolo 11 vybraných izolátov
GFkV, zozbieraných z viníc západného Slovenska, podrobených čiastočnej sekvenčnej analýze. Pre tento účel
bola zvolená oblasť kódujúca kapsidový proteín. Získané výsledky ukazujú, že nami analyzované izoláty
vykazovali pomerne vysoký stupeň homológie a začleňujú sa do troch odlišných klastrov.

Kľúčové slová: GFkV; ELISA; RT-PCR; variabilita; CP gén.

Úvod a formulácia cieľa
Vírus škvrnitosti viniča (Grapevine fleck virus, GFkV) patrí do rodu Maculavirus [1],
ktorý spolu s rodmi Tymovirus a Marafivirus tvorí čeľaď Tymoviridae [2]. Vírus bol po prvý
krát popísaný v roku 1990 [3]. Genóm pozostáva z jednovláknovej lineárnej RNA pozitívnej
polarity o veľkosti približne 7,5 kb, obalenej kapsidovým proteínom jedného typu kódujúcej
štyri otvorené čítacie rámce, z ktorých prvý je asociovaný s replikáciou vírusu, zatiaľ čo
druhý kóduje obalový proteín. Funkcia ostatných dvoch čítacích rámcov nie je zatiaľ známa
[4].
Virióny majú guľovitý tvar s 30 nm v priemere [5]. GFkV je mechanicky neprenosný a aj keď
sa vo voľnej prírode šíri, biologický vektor jeho prenosu nie je doposiaľ známy. Infekcia
vírusom je na viniči Vitis vinifera latentná, avšak na indikátore Vitis rupestris, cv. St George
sa prejavuje vo forme nepravidelných škvŕn na listoch. GFkV sa v infikovaných rastlinách
nachádza výhradne v lyku. V komplexe s inými vírusmi môže spôsobovať na viniči
významné hospodárske škody [6]. Hoci je GFkV celosvetovo rozšírený, prekvapivo chýbajú
informácie o jeho genetickej diverzite.
V tejto práci sme sa zamerali na detekciu vírusu vo viniciach západného Slovenska
a zhodnotenie molekulárnej variability GFkV izolátov.
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Materiál a metódy
Na analýzu boli použité dormantné vzorky jednoročného dreva viniča zozbierané v mesiacoch
január-február 2011 v rôznych lokalitách západného Slovenska (Tab. 1).
Tab. 1 Zoznam izolátov GFkV získaných z Vitis vinifera charakterizovaných v tejto práci
Izolát

Lokalita

Prítomnosť iných vírusov vo vzorke

SK04

Cífer

GLRaV1+3

SK06

Cífer

SK18

Pezinok

SK25

Bratislava

SK29

Pezinok

GLRaV1+3

SK30

Pezinok

GLRaV1+3, ArMV

SK31

Bratislava

SK32

Bratislava

SK33

Bratislava

SK36

Bratislava

SK37

Bratislava

GLRaV1+3

Ako testovací biologický materiál sme používali naškrabané lykové pletivo z jednoročného
dreva homogenizované v tekutom dusíku. V prvej fáze boli vzorky testované na prítomnosť
vírusu imunochemicky, metódou DAS-ELISA s použitím GFkV špecifických protilátok
(BIOREBA AG, Reinach). Okrem GFkV sa zároveň v DAS-ELISA zisťovala aj prítomnosť
vírusu zvinutky viniča 1+3 (GLRaV1+3), vírusu mozaiky arábky (ArMV) a vírusu roncetu
viniča (GFLV). V druhej fáze bola z GFkV-pozitívnych vzoriek izolovaná celková RNA
s použitím NucleoSpin RNA Plant kitu (Macherey-Nagel). Použila sa dvojkroková RT-PCR:
cDNA sa získala reverznou transkripciou pomocou PrimeScript reverznej transkriptázy
(TaKaRa) a následne bola použitá ako templát v štandardnej PCR reakcii.
Do PCR reakcie boli použité primery GFkV6445F (5’- CCG TCT GCT GAC CAG CCT G 3‘) a GFkV6964R (5‘ – CGA CGC AGG CGT CAT TGC G – 3‘) zacielené na gén obalového
proteínu vírusu (CP). Na amplifikáciu bol použitý EmeraldAmp MAX PCR Master Mix
(TaKaRa). PCR program bol nastavený nasledovne: úvodná denaturácia 98°C 1 min, ďalej 35
cyklov (98°C 10 sek, 55°C 30 sek a 72°C 30 sek) a finálna elongácia 72°C 5 min.
Amplifikované fragmenty boli prečistené použitím Wizard SV Gel and PCR Clean-Up
System (Promega), následne podrobené sekvenčnej analýze (Prírodovedecká fakulta UK,
Katedra Molekulárnej Biológie) a porovnané s dostupnými korešpondujúcimi sekvenciami v
databáze GenBank [7]. Sekvenčná a fylogenetická analýza bola realizovaná pomocou
bioinformatického programu MEGA4 [8].
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Výsledky a diskusia
Skúmanie genetickej rozmanitosti a pochopenie vzťahov medzi vírusovými kmeňmi
prípadne izolátmi je dôležitým aspektom pri kontrole vírusových chorôb ako aj posúdení
rizika spojeného s rozšírením nových vírusov. Hoci je GFkV jedným z hlavných patogénov
viniča s celosvetovým rozšírením, doteraz je prekvapivo dostupných len veľmi málo údajov
o jeho molekulárnej variabilite. Prvotný skríning pomocou DAS-ELISA ukázal v testovaných
rastlinách viniča zo západného Slovenska pomerne vysoký výskyt GFkV (približne 15%
testovaných vzoriek bolo GFkV pozitívnych). Po porovnaní dostupných sekvencií v GenBank
(AJ309022, GU372374, GU372373, GU372372 ) sme navrhli nové primery amplifikujúce
takmer úplný gén kódujúci CP. Zo všetkých vzoriek pozitívnych v DAS -ELISA sme získali
očakávaný fragment v PCR (520 bp). PCR produkty sa následne priamo sekvenovali.
Analýza získaných sekvencií ukázala pomerne vysokú homológiu slovenskej (SK) populácie
GFkV (Tab. 2).
Tab. 2 Kalkulácia intraizolátovej diverzity (Kimura 2-parameter model) v rámci slovenskej populácie vírusu
škvrnitosti viniča (GFkV) a porovnanie s dostupnými údajmi v databáze Genbank
Geografický pôvod

Počet sekvenovaných izolátov

Slovakia
USA (Genbank databáza)

11
3

Genetická vzdialenosť (štandardná
odchýlka)
0.044 (0.006)
0.010 (0.003)

S výnimkou divergentného SK37 izolátu dosahovala nukleotidová zhoda SK izolátov viac než
95%. Pri tomto izoláte nukleotidová zhoda s ostatnými izolátmi dosahovala iba 89.5-91.9%.
Vysoká homológia medzi GFkV bola zrejmá na základe odvodenej aminokyselinovej
sekvencie, kde 8 z 11 GFkV izolátov vykázalo 100% identitu. SK30 a SK36 izoláty sa líšili
iba v jednej

aminokyselinovej

substitúcii, zatiaľ

čo

divergentný SK37

až

v 17

aminokyselinových pozíciách (Obr.1).
SKn
SK30
SK36
SK37

VSSSRSDSRLVSAPLPAAPPAPTAIARNPRVSIHLPFQFLWYDITGTESSYTSLSIASRP
I...........................................................
..............V.............................................
.T.......V..PSVT.......................M...................A

SKn
SK30
SK36
SK37

EVVTVARPYRHARLTSLEAFVQPTASSATYPQTVDLCWTIDSVTPARSEILSVFGAQRIA
............................................................
............................................................
...P..........V.....I...S....................T.......Y......

SKn
SK30
SK36
SK37

WGSVHFSAPILLPAELSSLNPTIKDSVTYTDCPRLTCGFY
........................................
........................................
.......S..I.......V.....................

Obr. 1 Porovnanie aminokyselinovej sekvencie kapsidového proteínu sekvenovaných slovenských izolátov
GFkV. Rovnaké aa sú vyznačené bodkami. SKn1 = SK04, SK06, SK18, SK25, SK29, SK31, SK33

633

BIOLÓGIA

Fylogenetická analýza dostupných CP sekvencií ukázala, že SK izoláty tvoria 3
odlišné vetvy (Obr.2), čo naznačuje určitú diverzifikáciu vírusu na Slovensku. Detailná
znalosť genetickej diverzity ako aj mapovanie vírusových populácii nám umožňuje
porozumieť zložitosti epidemiológie patogénov a poskytuje potrebné údaje na vývoj
a optimalizáciu špecifických a citlivých diagnostických procedúr. Dôležitosť našich
výsledkov potvrdzuje fakt, že GFkV patrí medzi patogény, ktoré sa nesmú vyskytovať
v množiteľskom materiáli viniča podľa Nariadenia vlády SR (č.49/2007), ktorým sa
ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.

89

SK36
SK33
SK31

73

SK04

Cluster I

AJ309022
SK18
SK06
99

100

SK25
SK29
SK32
SK30

Cluster II

GU372374

79

GU372372

99
99

GU372373

SK37

Cluster III

OMV EF554577

0.05

Obr. 2 Fylogenetický strom analyzovaných slovenských izolátov GFkV skonštruovaný na základe
nukleotidových sekvencií 520 nt dlhého amplifikovaného fragmentu

Záver
Zistili sme pomerne častý výskyt vírusu škvrnitosti viniča (GFkV) vo vinohradoch na
západnom Slovensku. Dizajnovali sme primery využiteľné v detekcii GFkV pomocou RTPCR. Analýza získaných CP sekvencií ukázala pomerne vysokú homológiu GFkV populácie
na Slovensku, pričom sme zistili fylogenetické odlišnosti medzi jednotlivými izolátmi. Naše
výsledky poskytujú prvé poznatky o výskyte GFkV na území Slovenska a jeho genetickej
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variabilite.
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Mikroskopické cyanobaktérie a riasy zúčastnené pri bioerózii veľrybích
kostí v Antarktíde
Lenka Raabová, Ľubomír Kováčik
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová 39,
811 02 Bratislava, Slovenská republika; lenka.raabova@gmail.com
Abstrakt
Zvyšky veľrybích kostí roztrúsené po morskom pobreží na Ostrove kráľa Juraja v prímorskej Antarktíde
sú špecifickým substrátom, ktorý je osídlený aj cyanobaktériami a riasami, ale ich druhová diverzita je
prekvapivo pomerne malá, len cca 20 taxónov. Vlastné štúdium sa vykonávalo v optickom mikroskope na
jednodruhových kmeňoch vyizolovaných zo zeleného nárastu na úlomkoch kostí privezených na Slovensko. Vo
fykoflóre nárastov prevládajú zelené kokálne riasy reprezentované rodmi Muriella a Pseudococcomyxa a
vláknité cyanobaktérie reprezentované rodmi Leptolyngbya a Phormidium. Obdobné štúdium tohto špecifického
substrátu sa nikde vo fykologickej ani polárnej literatúre dosial explicitne nespomína.

Kĺúčové slová: Antarktída; bioerózia; cyanobaktérie; kosti; riasy.

Úvod a formulácia cieľa
Antarktída je miestom protikladov, má drsné klimatické podmienky a život v nej je
limitovaný dostupnosťou živín. Ale aj napriek tomu je to kontinent, kde organizmy sú
zastúpené v pestrej druhovej rozmanitosti, vrátane mikroskopickej flóry. Medzi Carpe Horn
na Ohňovej Zemi a samotnou Antarktídou sa rozprestiera súostrovie Južných Shetland.
Najväčším ostrovom je Ostrov kráľa Juraja, ktorý leží medzi 61º 50′ až 63º 37′ j.š. a 59º 02′ až
57º 30′ z.d. Rozloha ostrova je približne 1310 km², pričom 80-90% celého územia je trvalo
pokrytý ľadom a jeho klíma je prirodzene ovplyvňovaná blízkosťou antarktického kontinentu.
Počas roka prevláda chladná klíma, more okolo ostrova je zamrznuté od apríla do decembra.
Počasie je zväčša zamračené, vlhké a po celý rok fúkajú prevažne západné vetry. Priemerná
mesačná teplota sa pohybuje okolo 0ºC počas 8 mesiacov v roku. Najteplejšie mesiace sú
január a február a naopak, najchladnejším je júl [1].
Južné Shetlandy majú za sebou bohatú históriou spojenou s lovom veľrýb. Po roku
1819, kedy ich objavil kapitán W. Smith na lodi Wiliams, nasta taký rozvoj rybolovu,že
rapídne ohrozil populácie veľrýb, ktoré v tej dobe boli lovené najmä pre tuk, ambru a kostice.
Veľrybí tuk mal vtedy veľmi široké využitie, kostice sa používali na výrobu korzetov a obručí
a ambra sa stala základnou zložkou parfémov. Postupne od roku 1913 lovci začali používať
stratégiu lovu, pri ktorej veľryby nahnali na breh, pomocou strelby a zastrašovania ich tam
držali až do odlivu a následne ich tam usmrtili a spracovali. To je zrejme, okrem iného, tiež
hlavnou príčinou, že na ostrovoch sa kosti nachádzajú roztrúsené po celom morskom pobreží.
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Sú rôzne veľké a rôzne staré a v súčasnosti je na nich zreteľný zelený nárast cyanobaktérií
a rias, prípadne sú porastené lišajníkmi a machorastami (obr.1). Výrazné zdecimovanie
populácie veľrýb podnietilo vznik medzinárodného Dohovoru o regulácii lovu veľrýb, ktorý
uzavreli štáty s prístupom k moru už v roku 1931. Avšak dohovor nebol postačujúci, preto
roku 1937 vznikla Medzinárodná zmluva na reguláciu lovu veľrýb [2].

Obr. 1 Vyplavené veľrybie kosti na morskom pobreží Ostrova Kráľa Juraja v Antarktíde s nárastom
cyanobaktérií a rias: a – poskladaná kostra veľryby od J. Cousteau neďaleko brazílskej stanice Comandante
Ferraz, b – detail mikrobiálneho nárastu, c – úlomok kosti z vrchu , d – ten istý úlomok kosti zospodu aj
s nárastom cyanobaktérií a rias.

Nárasty cyanobaktérií a rias na kostiach môžeme zahrnúť pod pojem bioerózia, ktorý
zahŕňa narušenie kosti živými organizmami. Princíp bioerózie je v tom, že organizmus
preniká do kosti pomocou kyselín, ktoré produkuje. Tie následne rozkladajú minerálnu zložku
kostí a zanechávajú viditeľné „tunely“, ktoré sú duté [3]. Na bioerózii sa prirodzene podieľajú
baktérie a huby; z mikroskopických fototrofov sa v literatúre spomínajú tiež aj cyanobaktérie
a riasy, ale ich úloha je špecifikovaná iba čiastočne aj to len v prípade cynobaktérií [3, 5].
Cyanobaktérie podieľajúce sa na bioerózii kostí sú tzv. euendolitické, čo znamená, že tunelujú
priamo do substrátu, bez využitia prirodzených pórov. Tunely spôsobené cyanobaktériami
nevykazujú znovuuloženie minerálnych látok, nachádzajú sa na vonkajšej strane kostí a sú
limitované svetlom. Idú len do hĺbky kam sa dostane svetlo. Teda, ak je kosť prikrytá
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substrátom, neprebieha na nej bioerózia spôsobená cyanobaktériami. Bioeróziu do značnej
miery ovplyvňujú enviromentálne faktory ako je kyslík, svetlo, vlhkosť a pod. [4, 5].
Cieľom práce bolo mikrofloristické štúdium špecifického materiálu akým sú zvyšky
kostí z veľrýb roztrúsené na morskom pobreží Ostrova Kráľa Juraja v Južných Shetlandoch
v Antarktíde.
Materiál a metódy
Z úlomkov veľrybích kostí privezených z Ostrova kráľa Juraja v roku 2004, ktoré až
do začiatku našich experimentov boli uložené v mrazničke, sme v Laboratóriu
experimentálnej

fykológie

na

Katedre

botaniky

PRIFUK

v Bratislave,

základnou

mikrobiologickou technikou vyizolovali súbor cca 50 jednodruhových kmeňov cyanobaktérií
a rias. Získaný materiál sme pestovali na 2% agarom spevnenom kultivačnom médiu Z podľa
Zehndera

v sklenených

skúmavkách

uzavretých

vatovou

zátkou

v klimatizovanom

kultivačnom boxe, pri teplote 18ºC a nepretržitom žiarivkovom osvetlení. Rôzne starý nárast
kmeňov sme podrobne študovali v optickom mikroskope Leica CME. Zhotovili sme líniové
kresby pre názornú dokumentáciu cytomorfológie a fenotypových znakov, ktoré sú dôležité
pre druhovú determináciu. Paralelne s tým v optickom mikroskope Leica DM 2500 s Nomarského
kontrastom a kamerou Leica DFC 290 HD pomocou softvéru LAS 3.5.0 - Build: 710 sme vyhotovili
aj mikrofotografie.

Výsledky a diskusia
Vo všeobecnosti cyanobaktérie a riasy sú v antarktickom prostredí považované za
prvých kolonizátorov novoodľadnených území ako aj primárnych producentov viditeľnej
biomasy vo vodných i terestrických biotopoch [6]. Špecifickým biotopom v tomto
nehostinnom prostredí sú zvyšky veľrybích kostí roztrúsené po morskom pobreží v sledovanej
oblasti Antarktídy a podobne ako skalné substráty aj ony sú vhodným substrátom pre
osídlenie

mikroflórou.

Obdobné

štúdium

tohto

špecifického

substrátu

sa

nikde

vo fykologickej literatúre ani v literatúre zaoberajúcej sa polárnymi oblasťami dosial
explicitne nespomína.
Vzhľadom k ich mikroskopickej veľkosti v mikroskopickom obraze jednotlivé
cyanobaktérie a riasy splývali s matériou kosti, ktorá je ako mliečny zákal a to spôsobuje
metodickú komplikáciu v tom, že ich bunky nevidieť. To je hlavný dôvod, prečo sme
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Obr. 2 Mikrofotografie výberu cyanobaktérií a rias nachádzajúcich sa v náraste na kostiach veľrýb v skúmanej
oblasti.: a – Muriella sp., b – Pseudococcomyxa sp., c – Stichococcus bacillaris, d –Bracteacoccus sp., e –
Klebsormídium flaccidum , f – Leptolyngbia sp.

pristúpili k vyizolovaniu kmeňových kultúr a tie až po náraste v skúmavkách mikroskopicky
študovali.
Z celého súboru jednodruhových kultúr dominantné zastúpenie majú zelené kokálne
riasy reprezentované rodmi Muriella sp. div. a Pseudococcomyxa sp. div., ktoré sú i čo do
veľkosti spomedzi všetkých zistených taxónov na tomto substráte aj najmenšie. Ďalej sa tu
vyskytuje aj Chlorella sp. div. a Stichococcus bacillaris, ktoré sú považované za
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všadeprítomné kozmopolitné taxóny. Z hľadiska početnosti pri zistených druhoch významné
miesto patrí ešte z kokálnych typov riase Bractaecoccus

a vláknitej zelenej riase

Klebsormidium. Prekvapivé bolo zistenie, že sme v nárastoch nenašli a ani nevyizolovali
žiadnu rozsievku. Obidva vláknité rody cyanobaktériií Leptolyngbya aj Phormidium sú
v súbore vyizolovaných kmeňov tiež pomerne hojné, ale opäť na prekvapenie, nedisponujeme
žiadnymi kokálnymi typmi. Na tomto substráte sme zistili pomerne malú druhovú pestrosť,
ktorú zatiaľ nevieme zdôvodniť a bude to predmetom nášho ďalšieho štúdia (obr. 2).

Záver
Pri štúdiu zelených nárastov cyanobaktériami a rias na zvyškoch veľrybích kostí
z pobrežia

Ostrove

kráľa

Juraja

v prímorskej

Antarktíde

sme

na

vyizolovaných

jednodruhových kmeňoch zistili, že ich druhová diverzita je prekvapivo pomerne malá, len
cca 20 taxónov.Vo fykoflóre nárastov majú dominantné postavenie zelené kokálne riasy
reprezentované rodmi Muriella a Pseudococcomyxa a hojne sa vyskytujú ešte vláknité
cyanobaktérie reprezentované rodmi Leptolyngbya a Phormidium.
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Modulácia expresie karbonickej anhydrázy IX pomocou RNA interferencie
a jej vplyv na bunkové signálne dráhy
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Abstrakt
Jednou z charakteristík nádorových buniek je aj zmena v profile génovej expresie v porovnaní so
zdravými bunkami. Expresia génu CA9 kódujúceho proteín karbonickú anhydrázu CAIX sa mení v závislosti od
stupňa procesu tumorigenézy. Na transkripčnej úrovni je CA9 regulovaný dôležitým a senzibilným faktorom pre
stav hypoxie - t.j. hypoxiou indukovaným faktorom-1 (HIF-1). Hlavnou funkciou CA IX je podieľanie sa na
regulácii vnútrobunkového pH (pHi). Napomáha adaptácii nádorových buniek na hypoxické prostredie a tým
prispieva ku klonálnej selekcii buniek s agresívnejším fenotypom. Významná úloha proteínu CA IX bola
predmetom skúmania vplyvu jeho zníženej expresie na vybrané signálne dráhy. Na potlačenie prepisu génu CA9
sme využili metódu RNA interferencie (RNAi). Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že pri
potlačení expresii CA IX sa mení profil aktivity viacerých transkripčných faktorov charakteristických pre
signálne dráhy ako Wnt, regulácia interferónov, mitogénom aktivované proteín kinázové dráhy (MAPK)
a ďalšie.

Kľúčové slová: karbonická anhydráza IX; RNA interferencia; shRNA; hypoxia; Wnt
Úvod a formulácia cieľa
Pri raste solídneho nádorového tkaniva sa súčasne vytvára aj slabá sieť krvných
kapilár, ktorá nedostatočne zásobuje bunky kyslíkom a živinami. Tkanivové zmeny v zmysle
odchýlky množstva privádzaného kyslíka krvným riečišťom majú za následok množstvo
zmien vo fyziologických procesov vo väčšine typov buniek. Pri zníženom podiele kyslíka
v pericelulárnom priestore, tzv. hypoxii, dochádza okrem iného aj k zmenám v metabolizme
spracovania glukózy [1].
Dôležitým prvkom v prepojení medzi extracelulárnou hypoxiou a bunkovou
odpoveďou je signálna molekula HIF. Kontrolný mechanizmus pre degradáciu proteínu HIF,
ktorý je funkčný za normoxie, je citlivý na pokles hladiny kyslíka pod fyziologickú hodnotu.
HIF je preto dôležitým transkripčným faktorom pre široké spektrum génov, ktoré sú zapojené
v adaptácii bunky na hypoxiu [2].
Hypoxia je častým sprievodným javom viacerých typov nádorov. Popri aktivácii
rozličných génov v reakcii na hypoxiu (angiogenéza, regulácia pH, apoptóza atď.) je spustená
aj dráha pre anaeróbnu glykolýzu. V procese glykolýzy vznikajú vedľajšie produkty ako
kyselina mliečna (C3H6O3), CO2, H+, ktoré majú svoj podiel na okysľovaní pHi. Bunka v
záujme udržania pHi indukuje expresiu génov pre rôzne membránové transportéry (MCT) a
výmenníky (NHE, NCBE). Tak sa bunka snaží zachovať stabilné pHi na úkor okysľovania
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extracelulárneho priestoru [3]. Na regulácii pHi sa podieľa aj proteín CA IX. Enzým CA IX
s katalytickou časťou na bunkovom povrchu sprostredkúva reverzibilnú hydratáciu CO2 na H+
a bikarbonát (HCO3-). Tak je HCO3- spätne prenesené bunkovými transportérmi do
cytoplazmy kde môže reagovať s intracelulárnymi protónmi. Membránový proteín CA IX tak
patrí k dôležitým regulátorom pHi. Jej ektopická expresia v širšom spektre nádorov dáva
predpoklad, že tento enzým sa podieľa na kľúčových bunkových procesoch riadiacich
kontrolu pHi a iónový transport [4].
Pri tak dôležitej funkcii sa dá predpokladať, že absencia alebo zníženie expresie CA
IX sa prejaví v aktivácii alebo supresii iných signálnych dráh. Na detekciu spomínaných
zmien sme zvolili bunkovú líniu s indukovateľným potlačením expresie génu CA9 pomocou
RNA interferencie.

Materiál a metódy
Bunková línia: LS174Tr – derivovaná z adenokarcinómu hrubého čreva so stálou
expresiou tetracyklínového represora a indukovateľnou expresiou shRNA namierenou voči
CA9 bola poskytnutá Dr. J. Pouysségur (Institute of Developmental Biology and Cancer,
Nice, Francúzko) [5]. Bunková línia bola kultivovaná v DMEM médiu (Biochrom AG)
doplnenom 10% FCS (fetal calf serum, BioWhittaker), 1% PSA mix, 0,5 mg/ml Zeocín
(Invitrogen), 10 µg/ml Blasticidín (Invitrogen) v termostate s 5% CO2 pri 37°C. Hypoxická
kultivácia (2% O2, 5% CO2, 2% H2, 91% N2 37°C, 24 hod.) bola realizovaná v hypoxickej
stanici (Ruskinn Technologies). RNA interferencia bola indukovaná pridaním doxycyklínu (1
µg/ml) do kultivačného média 3 dni pred vystavením buniek stavu hypoxie.
Western blot: Detekcia zníženej expresie proteínu CA IX bola overovaná metódou
Western blot. Po 24 hod. kultivácii v podmienkach hypoxie boli bunky zlyzované RIPA
pufrom (30 min.) a scentrifugované (15min, 13.103 ot./min). Na stanovenie koncentrácie
proteínov sme použili BCA kit (Pierce). Proteínové extrakty sme separovali elektroforeticky
v SDS-PAGE géloch. Rozdelené proteíny sme preblotovali na PVDF membránu (Millipore).
Po blokovaní membrány v 5% odtučnenom mlieku nasledovala inkubácia po dobu 1 hod.
s primárnou protilátkou M75 [6] a ďalšiu hodinu so sekundárnou protilátkou značenou
peroxidázou. Metódou ECL (enhanced chemiluminescence) a RTG filmov sme vyzualizovali
množstvo proteínu CA IX v bunkových extraktoch.
Aktivita signálnych dráh: Na analýzu aktivity signálnych dráh sme využili
reportérový systém navrhnutý na detekciu zmeny expresie 45 signálnych dráh (Cignal 45Pathway Reporter Array, SABioscience). Systém je založený na princípe luciferázových
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konštruktov, ktoré obsahujú tandemovo usporiadané DNA úseky so sekvenciou špecifickou
pre vybraný transkripčný faktor. S takýmto konštruktom je možné zmerať zmenu aktivity
daného transkripčného faktora.
Pri analýze sme použili bunky LS174Tr shCAIX a LS174Tr e.v. s pridaním induktora
RNAi systému. Po resuspendovaní reporterových konštruktov a ich reverznej transfekcii do
buniek sa transfektatny nechali cez noc prichytiť na dno jamky. Na druhý deň sme platničku
premiestnili do hypoxickej stanice a po 48 hod. inkubácii boli bunky spracované kitom DualLuciferase reporter system (Promega) a vyhodnotené pomocou prístroja Synergy HT Multimode microplate reader (BioTek).

Výsledky a diskusia
Na overenie supresie proteínu CA IX sme otestovali bunky LS174Tr-shCAIX (shRNA
sekvencia proti CA IX) a ako kontrolu LS174Tr-e.v (shRNA sekvencia typu non-sense).
Pridaním doxycyklínu sme aktivovali expresiu shRNA a po 24 hod. kultivácii v podmienkach
hypoxie (2% O2) sme bunkové lyzáty spracovali metódou Western blot s detekciou CA IX
pomocou protilátky M75 (Obr.1). Z výsledkov je zrejmé, že prostredníctvom RNA
interferencie došlo k potlačeniu expresie proteínu CA IX.

Obr. 1 Western blot z proteínových lyzátov LS174Tr po indukcii RNAi doxycyklínom (24 hod., 2% O2). Proteín
CA IX detekujeme ako dvojitý pás vo veľkosti 54 a 58 kDa. Po indukcii (+ Dox.) prepisu shRNA v LS174Tr
shCA IX je vidieť zásadné blokovanie prepisu génu CA9.

Vplyv supresie proteínu CA IX na iné signálne dráhy sme zisťovali pomocou
reportérového systému Cignal Pathway Reporter Array. Zmena aktivity vybraného
transkripčného faktora bola normalizovaná voči koncentrácii proteínov v bunkových lyzátoch
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transfekovaných buniek. Vybrané signálne dráhy/faktory (cAMP/PKA, Estrogen, Hypoxia,
Notch, PI3K/Akt, AAD, ER Stress, Type Interferon, MAPK/Jnk, SP1, Wnt, neg. kontrola,
pozit. kontrola) a ich aktivity sú zobrazené na Obr. 2.
U niektorých signálnych dráh sa prejavil významný rozdiel v ich aktivitách
v porovnaní medzi bunkami LS174Tr s účinnou shRNA proti génu CA9 a kontrolnej shRNA
e.v. Transkripčný faktor pre dráhu Wnt dosiahol až 2,9 násobne väčšiu aktivitu v LS174Tr
shCAIX oproti kontrole LS174Tr e.v.
Wnt signálna dráha a jej transkripčný faktor TCF/LEF, ktorého aktivitu sme sledovali,
je aktívny v interakcii s β-katenínom. β-katenín je dôležitý aj pri interakcii s membránovým
komplexom proteínov, ktorý je regulátorom medzibunkovej adhézie epitelového tkaniva. Z
výsledkov Švastová a kol. je zrejmé, že pri expresii proteínu CA IX dochádza k interakcii
medzi proteínmi β-katenín a CAIX [7]. Predpokladáme teda, že vyviazaním β-katenínu
prostredníctvom jeho interakcie s proteínom CA IX dochádza k zníženiu aktivity
transkripčného faktora TCF/LEF. To by mohlo vysvetliť vyššiu aktivitu transkripčného
faktora TCF/LEF v bunkách LS174Tr-shCAIX so zníženou expresiou proteínu CA IX.

Obr. 2 Zmena aktivity vybraných signálnych dráh porovnaná medzi bunkami LS174Tr shCAIX a LS174Tr e.v.
V prípade dráhy Wnt je rozdiel v aktivite takmer 3- násobný.
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Záver
Na základe našich výsledkov konštatujeme, že potlačenie expresie proteínu CA IX
ovplyvňuje aktivitu viacerých transkripčných faktorov vybraných signálnych dráh. Inhibícia
expresie proteínu CA IX mala najvýraznejší vplyv na aktivitu transkripčného faktora
TCF/LEF, indikátora aktivity Wnt signálnej dráhy.
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Abstract
Streptomyces aureofaciens CCM 3239 is gram-positive soil bacterium. During aerial mycelium growth
S. aureofaciens CCM 3239 produces their secondary metabolites including polyketide antibiotic auricin. The
auricin gene cluster was named aur1. Synthesis of auricin is strictly regulated by several regulatory genes. The
product of one of this regulatory gene (sa9) belongs to the family of Streptomyces antibiotic regulatory proteins
(SARP). We characterized this gene and its impact on auricin production. By using the S1-nuclease mapping we
identified a single promoter, sa9p, which is expressed in a narrow stage during growth in rich liquid Bennet
medium. The sa9 gene was disrupted by a homologous recombination in S. aureofaciens CCM3239. The
resulting mutant strain had dramatically decreased auricin production. We also investigated a direct effect of the
aur1P regulatory gene upon sa9 expression. The auricin pathway-specific activator Aur1P directly interacted
with the sa9p promoter, indicating a cascade regulation of auricin production.

Key words: SARP; Streptomyces; regulation; aur1P; auricin

Introduction and goals formulation
Gram-positive soil bacteria of the genus Streptomyces are one of the most important
groups of microorganisms in producing a great variety of bioactive secondary metabolites,
including many known antibiotics. Most of the antibiotics are produced by complex
biosynthetic pathways encoded by physically clustered genes [1]. Biosynthesis of these
secondary metabolites is controlled by various different regulators. One group of the positive
regulators is Streptomyces antibiotic regulatory proteins (SARPs).
Streptomyces aureofaciens CCM 3239 produces their secondary metabolites including
polyketide antibiotic auricin during aerial mycelium growth. The auricin gene cluster was
named aur1 [2]. Sa9 gene is one of several regulatory genes of auricin and its product belongs
to the SARP family. We study expression of this gene, its interaction with products of another
gene – aur1P, which is the auricin pathway-specific activator [3] and impact of the sa9 gene
mutation on the auricin production.

Materials and methods
We used Streptomyces aureofaciens CCM3239 as our model organism. We used PCR
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targeted REDIRECT procedure to disruption of the sa8 and sa9 genes [4]. Changes of auricin
production were detected by TLC analysis followed by biochromatography with auricin
sensitive strain Bacillus subtilis. We also used HPLC analysis.
We used S1-nuclease mapping to analyze expression of sa9 gene. Interaction of
auricin-specific activator Aur1P with the sa9p promoter region was analyzed by
Electrophoretic-mobility shift assay (EMSA).

Results and discussion
A region downstream of the aur1 was cloned and sequenced and was identified sa8
(bpsA) gene encoding indigoidine synthase. Disruption of bpsA gene leads to increase of
auricin production [5]. We characterized this gene and its impact on auricin production. The
apramycin resistance marker replacing sa8 was inserted in the same direction as downstream
sa9 gene encoding putative SARP family pathway specific regulatory protein. We assume that
the effect of increased auricin production of this S. aureofaciens bpsA mutant was due to an
increased expression of the sa9 gene, which may be an auricin pathway-specific activator.
We disrupted the sa9 gene by replacing it with apramycin resistance marker (Fig.1).
Actually, disruption of sa9 had dramatic effect upon auricin production.

Fig.1 Scheme of the disruption of the sa9 gene – wt allele and ∆sa9 allele with integrated apramycin
resistance marker (aac(3)IV) replacing sa9 gene.

Deletion of the gene resulted in dramatic decrease of auricin as measured by TLC
analysis followed by biochromatography with auricin sensitive strain Bacillus subtilis (Fig.2)
and HPLC analysis.
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Fig.2 TLC biochromatographic analysis of the auricin production by S. aureofaciens CCM3239 - WT
and sa9 mutant. Extracts prepared from 14, 16, 18, 24, 43h of the cell cultivations.

We have analysed expression of sa9 gene by S1-nuclease mapping in the wild-type
(WT) and aur1R mutant of the previously characterized auricin-specific repressor gene. We
identified a single promoter directing its expression which was induced at the time of auricin
production and was not affected by aur1R mutation. Therefore, Aur1R likely does not affect
sa9 expression. We analysed interaction of previously characterized auricin-specific activator
Aur1P with the sa9p promoter region by Electrophoretic-mobility shift assay (EMSA). The
results (Fig.3) indicated that Aur1P specifically interacts with the sa9p promoter.

Aur1P

Fig.3 EMSA analysis of the sa9p promoter region with purified Aur1P. Increasing amount of Aur1P
(lines A, B, C, D) was incubated with 32P-labelled DNA probe covering sa9p promoter fragment. The last lane
(line E) indicate control experiment with 100 fold non-labelled fragment used in the reaction mixture

Conclusion
These results indicate a cascade model of regulation of auricin biosynthesis by at least
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two auricin-specific transcriptional activators, Aur1P and Sa9.
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Abstrakt
V oblastiach so zlým štandardom osobnej a komunálnej hygieny sa často vyskytujú geohelmintózy,
ktorých propagatívne štádiá sa vyvíjajú vo vonkajšom prostredí. Najviac ohrozené sú deti, preto v našej práci
sledujeme výskyt týchto ochorení u rómskej detskej populácie na východnom Slovensku. Celkovo sa vyšetrilo
548 vzoriek stolice, z toho 470 bolo od detských pacientov hospitalizovaných v nemocniciach v Košickom
(Košice, Michalovce) a Prešovskom (Prešov, Vranov nad Topľou) kraji. Vajíčka endoparazitov boli
ovoskopicky potvrdené v 19,4 %. Najčastejšie boli detegované vajíčka geohelmintov Ascaris lumbricoides
(17,9 %) a Trichuris trichiura (3,8 %). Vyšetrené boli aj vzorky stolice od 78 detí, aktuálne bez klinických
príznakov ochorenia, z osád Sečovce a Zemplínska Teplica. Vajíčka geohelmintov boli zistené až u 26,9 %
z nich, pričom opäť dominovali A. lumbricoides (23,1 %) a T. trichiura (12,8 %). Výsledky poukazujú na nízky
hygienický štandard a rómska populácia sa tak stáva prameňom infekcie pre majoritnú populáciu, ktorú
kontinuálne vystavuje nákaze.

Kľúčové slová: geohelminty, rómska detská populácia

Úvod a formulácia cieľa
Parazitárne ochorenia (parazitózy) sú ochorenia, ktoré postihujú ľudí aj zvieratá. Sú
vyvolané paraziticky žijúcimi organizmami, ktoré žijú na úkor iného organizmu, svojho
hostiteľa. Osobitnú skupinu parazitóz tvoria helmintózy spôsobené parazitickými červami,
ktoré podľa spôsobu vývinu možno rozdeliť na biohelminty a geohelminty. Biohelminty majú
nepriamy vývin cez medzihostiteľa alebo za účasti vektora. Geohelminty majú priamy vývin
a ich propagatívne štádiá sa vyvíjajú do infekčného štádia vo vonkajšom prostredí. Prostredie
tak predstavuje potenciálny zdroj pôvodcov geohelmintóz. Medzi geohelminty patria
napríklad Toxocara spp., Ascaris spp., Trichuris spp, Ancylostoma duodenale, Necator
americanus. Z uvedeného vyplýva, že pri ich šírení má významnú úlohu hygiena prostredia.
Geohelmintózy preto patria k závažným zdravotným problémom hlavne u ľudí s nízkym
socio-ekonomickým statusom a nedostatočnou hygienou, čo napomáha fekálno-orálnej
transmisii.
V Slovenskej

republike

sa

tieto

ochorenia

primárne

vyskytujú

najmä

u marginalizovaných komunít, ktoré majú nízky životný štandard. Marginalizované skupiny
obyvateľstva sa vyznačujú úplným sociálnym vylúčením (exklúziou) v dôsledku pôsobenia
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rôznych faktorov (napr. strata bydliska, dlhodobá nezamestnanosť, nedostatočná sociálna
prispôsobivosť, príslušnosť k etnickej skupine v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou,
marginálna pozícia celého osídlenia). Z hľadiska všetkých sociálnych ukazovateľov, vrátane
bývania, sú najpočetnejšou a špecifickou marginalizovanou skupinou na Slovensku príslušníci
sociálne vylúčených rómskych komunít [1]. Predstavitelia tejto komunity sa v porovnaní
s majoritnou populáciou vyznačujú horším zdravotným stavom. Medzi determinujúce faktory,
ktoré ovplyvňujú nižšiu kvalitu zdravotného stavu rómskej populácie, patria v súčasnosti
najmä nižšia vzdelanostná úroveň, z ktorej môže prameniť nedostatočná úroveň zdravotného
uvedomenia a správania, nedostatočná informovanosť o zdraví a motivácia starať sa o svoje
zdravie, nízky štandard osobnej aj komunálnej hygieny, nízky štandard bývania a ekologická
rizikovosť prostredia. Asi 18,0 % Rómov na Slovensku žije v neštandardných podmienkach,
najmä v segregovaných osadách [2], kde je zaznamenaný väčší výskyt a rozsah epidémií
rôznych nákazlivých, ale i neprenosných chorôb. Ohrozená je predovšetkým detská populácia.
Svetová zdravotnícka organizácia [3] udáva, že u detí, ktoré žijú v núdzi, je výskyt infekčných
ochorení (medzi ktoré zaraďujeme aj parazitózy) často chronický. V literatúre možno nájsť
len niekoľko publikácií, ktoré sa týkajú zdravia Rómov. Väčšina z nich sa však sústreďuje na
dospelých [4], no je len málo alebo žiadne údaje o zdravotnom stave rómskych detí
a adolescentov. Cieľom práce preto bolo zistiť výskyt geohelmintóz u rómskych detí, ktoré
žijú v prostredí s nízkym hygienickým štandardom na území východného Slovenska.

Materiál a metódy
Odber vzoriek stolice sa vykonal v spolupráci s detskými nemocnicami, resp.
s detskými oddeleniami v nemocniciach, ambulanciami detských lekárov a rómskymi
dobrovoľníkmi vo vybraných oblastiach východného Slovenska. Na prítomnosť vajíčok
geohelmintov bolo koprologicky vyšetrených celkovo 548 vzoriek stolice detí, z ktorých 470
pochádzalo od detských pacientov z lôžkových oddelení v nemocniciach a 78 od náhodne
vybraných detí z rómskych osád, ktoré boli aktuálne bez zjavných klinických príznakov
ochorenia. Na vyšetrenie vzoriek stolice sa použil koncentrátor Paraprep L (DiaMondial,
Francúzsko). Do zmiešavacej komôrky, ktorá obsahuje 10 % roztok formalínu s Tritonom
a octan etylnatý, sa pridala vzorka stolice hmotnosti približne 0,5 g. Pomocou vortexu sa
emulgovala a nechala stáť 24 hodín. Následne sa vzorka centrifugovala, zlial sa supernatant
a sediment sa vyšetroval pod svetelným mikroskopom.
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Výsledky a diskusia
V Slovenskej republike žije vzhľadom na počet obyvateľov najpočetnejšia rómska
komunita na svete a to s podielom 8,0-9,0 % z celkového počtu obyvateľov. Podľa Údajov
splnomocnenca úradu vlády pre rómsku otázku je v súčasnosti u nás približne 680 rómskych
osád, z ktorých takmer 81,0 % nemá kanalizáciu a 37,0 % osídlení nemá ani vodovod.
Z hľadiska infraštruktúry bolo identifikovaných 46 osídlení, ktoré nemajú takmer žiadnu
infraštruktúru, konkrétne nemajú vodovod, kanalizáciu, plyn, nemajú ani asfaltovú prístupovú
cestu a 12 z nich nemá ani len elektrinu. V súčasnosti v takýchto podmienkach žije okolo
500 000 obyvateľov, ktorých zdravotný stav je neuspokojivý a v porovnaní s majoritným
obyvateľstvom je aj ich stredná dĺžka života podstatne nižšia.
Väčšina týchto osídlení sa nachádza v Košickom a Prešovskom kraji [5], kde sa vyššie
uvedené faktory prejavujú aj na zdravotnom stave obyvateľov. V takýchto lokalitách je častá
fekálna kontaminácia životného prostredia, čo významne zvyšuje riziko orofekálnych nákaz.
Tie sa u ľudí vyskytujú najmä tam, kde sa na obmedzenom priestore sústreďuje väčšie
množstvo osôb a kde je absencia zdrojov pitnej vody a kanalizácie.
Medzi najrizikovejšiu a najviac ohrozenú vekovú skupinu patria deti. Z celkového
počtu 548 vzoriek stolice bolo 470 vzoriek od hospitalizovaných detí a 78 vzoriek od náhodne
vybraných detí z osád.
Deti boli do detských nemocníc, resp. na detské oddelenia nemocníc v Košiciach,
Michalovciach, Prešove a Vranove nad Topľou prijaté s rôznymi diagnózami, no najčastejšie
sa vyskytovali ochorenia gastrointestinálneho traktu a ochorenia respiračného traktu. Vajíčka
geohelmintov boli detegované v stolici až u 19,4 % hospitalizovaných pacientov.
Vo vzorkách sa vyskytovali vajíčka škrkaviek Ascaris lumbricoides a Trichuris trichiura.
Najviac detských pacientov, u ktorých boli zistené vajíčka geohelmintov, bolo v Prešove
(33,6 %), ďalej nasledovali Košice (21,6 %), Michalovce (10,5 %) a Vranov nad Topľou
(10,3 %) (Tab. 1). Deti, ktoré boli vybrané náhodne lekármi v osadách v Sečovciach
a Zemplínskej Teplici, boli aktuálne zdravé, resp. bez zjavných klinických príznakov
ochorenia. Výsledky vyšetrení poukázali na alarmujúci stav, pretože až u 26,9 % z nich boli
v stolici detegované zárodky geohelmintov, pričom vyšší výskyt bol u detí zo Sečoviec
(30,2 %). Podobne ako u hospitalizovaných pacientov, aj u náhodne vybraných detí z osád,
išlo predovšetkým o škrkavky A. lumbricoides a T. trichiura (Tab. 2). Na Slovensku sledovala
v priebehu rokov 1995-1999 epidemiologickú situáciu vo výskyte črevných parazitov
Totková (2002), ktorá vyšetrila 2 025 detí predškolského a školského veku, no neuvádza, či
ide aj o deti pochádzajúce z oblastí s nízkym hygienickým štandardom. Z jej výsledkov
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vyplýva, že medzi najčastejšie sa vyskytujúce helminty u vyšetrenej skupiny detí patria
Enterobius vermicularis (46,6 %) a A. lumbricoides (16,1 %).
Aj napriek tomu, že na Slovensku nie sú dostatočné údaje o zdravotnom stave
rómskych detí a adolescentov, môžeme naše zistenia porovnať s výsledkami tých autorov,
ktorí sa venovali problematike zdravotného stavu detí v oblastiach s nízkym sociálnym
statusom. Gamboa a kol. (2009) sledovali črevné parazitárne ochorenia u detí vo veku 1-12
rokov, ktoré žijú v chudobných oblastiach Argentíny. Viac ako 80,0 % vyšetrených detí bolo
infikovaných parazitmi, pričom častá bola kombinácia A. lumbricoides – T. trichiura
a A. lumbricoides - Hymenolepis nana [6]. Mehraj a kol. (2008) vyšetrili 218 vzoriek stolice
detí vo veku 1-5 rokov z chudobných oblastí Pakistanu. Spomínaní autori uvádzajú,
že z helmintov sa najčastejšie vyskytovali práve vajíčka geohelminta A. lumbricoides
(16,5 %) [7]. V Nigérii zistili Ugbomoiko a kol. (2009) prítomnosť vajíčok A. lumbricoides až
u 60,0 % z celkovo 440 vyšetrených vzoriek stolice detí do 16 rokov [8].
Tab. 1 Výskyt vajíčok geohelmintov vo vzorkách stolice u hospitalizovaných detských pacientov
V/P*

Prítomnosť vajíčok
A. lumbricoides (%)
T. trichiura (%)
19,6
6,2

Košice

97/21

Prešov

134/45

32,9

4,5

Michalovce

152/16

7,9

3,9

87/9
Vranov nad Topľou
* V/P – počet vyšetrených/počet pozitívnych

10,3

0,0

Tab. 2 Výskyt vajíčok geohelmintov vo vzorkách stolice u náhodne vybraných detí z osád
V/P*
Sečovce

63/19

Zemplínska Teplica

15/2

Prítomnosť vajíčok
A. lumbricoides (%)
T. trichiura (%)
28,1
15,9
13,4

0,0

* V/P – počet vyšetrených/počet pozitívnych
Sledoval sa aj vzťah medzi vekom dieťaťa a pozitívnym parazitologickým nálezom
v stolici. Deti boli rozdelené do troch vekových kategórií na:
-

dojčatá (<1)

-

batoľatá a deti predškolského veku (1-6)

-

školopovinné deti a adolescenti (6-18)

Vajíčka geohelmintov boli v stolici detegované vo všetkých vekových kategóriách.
Najviac vyšetrených detí bolo vo veku 1-6 rokov, kde bol zároveň zaznamenaný najvyšší
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výskyt vajíčok vo vzorkách (30,8 %). U detí starších ako 6 rokov a adolescentov boli vajíčka
A. lumbricoides a T. trichiura zistené v 23,6 % vyšetrených vzoriek. Najmenej pozitívnych
nálezov bolo u detí mladších ako jeden rok - 3,7 % (Tab. 3). Naše výsledky korešpondujú
s výsledkami Albonica a kol. (1999). Spomínaní autori uvádzajú, že najmä v komunitách, kde
je možnosť prenosu infekcie vysoká, sa deti nakazia už v rannom detstve a sú infikované
dokonca aj niekoľko rokov pred nástupom do školy [9]. Podobne Siwilaa a kol. (2009) zistili
signifikantné rozdiely v prevalencii geohelminta A. lumbricoides u detí predškolského veku
v porovnaní s inými vekovými kategóriami [10]. Kirwan a kol. (2009) poukazujú na to, že
prevalencia infekcie A. lumbricoides sa s vekom zvyšuje a zdôrazňujú potrebu integrovať deti
predškolského veku v endemických oblastiach do odčervovacích programov [11].
Tab. 3 Výskyt vajíčok geohelmintov vo vzorkách stolice detí v závislosti od veku
Vek (roky)

Prítomnosť vajíčok

V/P*

A. lumbricoides (%)

T. trichiura (%)

<1

189/7

3,7

0,5

1- 6

266/82

28,2

6,7

6-18

93/22

22,6

8,6

* V/P – počet vyšetrených/počet pozitívnych

Záver
Vajíčka geohelmintov sa nachádzajú predovšetkým v znečistenom životnom prostredí,
ktoré potom umožňuje ich ďalšie šírenie v populácii zvierat, ale aj v populácii ľudí. Najviac
ohrozenou vekovou kategóriou sú deti, ktoré sa často pohybujú v takto kontaminovanom
prostredí. Zvlášť nebezpečné je to v oblastiach, kde sa hygiene prostredia venuje veľmi malá,
resp. žiadna pozornosť. Na území Slovenska patria medzi takéto lokality predovšetkým
segregované rómske osady. Nami zistená vysoká prevalencia geohelmintóz u detí (20,4 %),
ktoré boli spôsobené A. lumbricoides a T. trichiura, nepriamo poukazuje na fekálne
znečistené životné prostredie týchto osád. Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme
konštatovať, že vajíčka geohelmintov sa najčastejšie vyskytujú v stolici detí vo veku 1-6
rokov (30,8 %). Tieto deti nemajú dostatočne vyvinuté hygienické návyky a často sa
zdržiavajú v parazitárne kontaminovanom prostredí. Preto je potrebné v týchto lokalitách
zistiť aj výskyt hygienicky významných zárodkov geohelmintov za účelom zlepšenia kvality
životného prostredia a zdravotného stavu obyvateľstva v daných oblastiach.
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Abstrakt
Sledovala sa parazitárna kontaminácia životného prostredia v mestách a v sídlach s nízkym
hygienickým štandardom. Celkovo bolo vyšetrených 76 vzoriek pôdy z 3 sídiel s nízkym hygienickým
štandardom na východnom Slovensku (Jarovnice, Sečovce, Zemplínska Teplica) a 189 vzoriek piesku z detských
pieskovísk v Prešove a Košiciach. V Prešove boli zaznamenané vajíčka Toxocara spp. v 8,6 % a v Košiciach
vajíčka z čeľade Ancylostomatidae a Toxocara spp. v 7,8 % vzoriek. Parazitárna kontaminácia pôdy
v segregovaných sídlach bola v porovnaní s detskými pieskoviskami v mestách vyššia (do 84 %), pričom
dominovali vajíčka Ascaris spp., Toxocara spp. a Trichuris spp. Zistené údaje poukazujú na vysokú mieru
kontaminácie životného prostredia zárodkami parazitov, čo predstavuje významné zoonózne riziko a teda
potenciálne nebezpečenstvo nákaz ľudí aj zvierat.

Kľúčové slová: vajíčka endoparazitov, kontaminácia, pôda, piesok
Úvod a formulácia cieľa
Pôvodcovia parazitóz pri vhodných podmienkach prostredia a za prítomnosti
definitívnych hostiteľov, medzihostiteľov, prípadne aj paratenických (rezervoárových)
hostiteľov cirkulujú v prostredí, čím predstavujú neustále riziko nákazy pre človeka. Ako
pramene parazitóz, resp. parazitozoonóz sa môžu uplatňovať domové (napr. pes, mačka) aj
voľne žijúce zvieratá [1]. Zdrojom ochorenia však môže byť aj človek, v ktorého tele sa
pôvodca nákazy nachádza a je schopný rozmnožovať a šíriť sa ďalej.
Najčastejší prenos parazitárneho ochorenia sa uskutočňuje kontaktom s nakazeným
zvieraťom (túlavé, voľne žijúce a domové zviera). Rizikové sú hlavne túlavé psy a mačky, ale
aj zvieratá žijúce v sylvatickom prostredí (napr. líšky), ktoré vstupujú do rurálneho, prípadne
urbánneho prostredia [2, 3].
Chov domových zvierat vo vidieckych a mestských oblastiach sa čiastočne líši.
Zvieratám chovaným v rurálnych ekosystémoch sa mnohokrát neposkytuje adekvátna
veterinárna starostlivosť, často absentuje dehelmintizácia a to aj napriek tomu, že životný
priestor týchto zvierat je viazaný takmer výlučne na vonkajšie prostredie. V mestskom
prostredí sú domové zvieratá častejšie chované v domácnostiach, kde s majiteľmi zdieľajú
rovnaký životný priestor. Tieto zvieratá však taktiež nie sú uchránené pred stykom
s parazitmi. Najmä v čase pravidelného venčenia prichádzajú do kontaktu s vonkajším
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prostredím, ktoré predstavuje zdroj zárodkov parazitov, ale aj s inými domovými či voľne
žijúcimi zvieratami [1]. Parazitárna kontaminácia prostredia je kritická predovšetkým na
miestach, kde je veľké množstvo zvierat a ľudí na malom území. Ide hlavne o oblasti a sídla,
ktoré sa vyznačujú zlou osobnou hygienou, zanedbanou komunálnou hygienou a voľným
pohybom zvierat. Cieľom práce preto bolo porovnať parazitárnu kontamináciu pôdy vo
vybraných mestách a sídlach s nízkym hygienickým štandardom na východnom Slovensku.

Materiál a metódy
Celkovo bolo vyšetrených 76 vzoriek pôdy z 3 sídiel s nízkym hygienickým
štandardom na východnom Slovensku (Jarovnice, Sečovce, Zemplínska Teplica) a 189
vzoriek piesku z detských pieskovísk v Prešove a Košiciach. Analýza vzoriek pôdy a piesku
na prítomnosť zárodkov endoparazitov sa vykonala podľa Kazacosa [4]. Ku 100 g priemernej
vzorky pôdy/piesku sa pridalo 100 ml vody a 0,5 ml roztoku Tween 40 a dekantovalo sa 10
minút. Potom sa vzorka premyla 1000 ml vody cez sitko do kadičky a nechala sedimentovať.
Po hodine sa zlial supernatant a sediment sa centrifugoval vodou a následne aj Sheaterovym
flotačným roztokom. Po centrifugácii sa do skúmavky doplnil po okraj flotačný roztok,
skúmavky sa prikryli krycím sklíčkom a po hodine flotácie sa vzorka vyšetrovala pod
mikroskopom.

Výsledky a diskusia
Z hľadiska šírenia sa parazitóz v ľudskej populácii sú významné domové zvieratá (pes,
mačka). Miesta výskytu a pohybu domových zvierat (hlavne psov) môžu byť zdrojom vajíčok
Toxocara spp. Ancylostoma spp., Trichuris spp., Toxascaris spp., Uncinaria spp. a Capillaria
spp. Trusom psov sa môžu vylučovať aj vajíčka pásomníc Taenia spp., Dipylidium spp.,
Hymenolepis spp., Echinococcus spp. Okrem helmintov môže byť pes infikovaný aj črevnými
parazitickými protozoami ako sú: Entamoeba spp., Giardia spp., Isospora spp., Sarcocystis
spp., Eimeria spp. Všetky z týchto druhov parazitov sa do prostredia vylučujú fekáliami
vo forme vajíčok, cýst alebo oocýst. Stupeň kontaminácie pôdy závisí od výskytu
spomínaných zvierat v danej lokalite. V mestách sa zvieratá pohybujú na trávnatých plochách
na sídliskách a pri rodinných domoch, ale aj na detských pieskoviskách. Z hľadiska
parazitárnej kontaminácie možno za rizikové považovať aj lokality, kde obyvatelia žijú
v chudobe a často na jednom mieste s domovými zvieratami. V našich podmienkach môžeme
za takéto prostredie považovať hlavne segregované rómske osady. U ľudí tu často nie sú
vypestované hygienické návyky, chýba základná infraštruktúra ako kanalizácia či vodovod,
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nízke je aj zdravotné uvedomenie a motivácia starať sa o svoje zdravie. Kontaminované
prostredie ja nebezpečné hlavne pre detskú populáciu, ktorá je náchylná na parazitárne
ochorenia. Ako sme už spomínali v úvode, cieľom našej práce preto bolo porovnať
parazitárnu kontamináciu tých lokalít vo vybraných mestách a sídlach s nízkym hygienickým
štandardom na východnom Slovensku, ktoré najčastejšie navštevujú deti.
Na prítomnosť zárodkov endoparazitov bolo preto vyšetrených 35 vzoriek piesku
z rôznych mestských častí Prešova a 154 vzoriek piesku z detských ihrísk v Košiciach.
V meste Prešov boli vajíčka endoparazitov diagnostikované v 8,6 % vyšetrených vzoriek
piesku. Išlo len o vajíčka škrkaviek Toxocara spp. (Tab. 1). Podobné výsledky sme získali aj
z pieskovísk v Košiciach, kde sa vajíčka endoparazitov nachádzali v 7,8 % vzoriek, pričom
v pozitívnych vzorkách boli detegované vajíčka z čeľade Ancylostomatidae (5,5 %) aj vajíčka
Toxocara spp. (3,3 %; Tab. 1). Narozdiel od nás, Szabová a kol. (2007) zaznamenali vajíčka
endoparazitov až v 36,4 % detských pieskovísk v Košiciach. Najčastejšie v nich boli
zachytené škrkavka Toxocara spp. (31,2 %), potom vajíčka Trichuris spp. (3,0 %), Toxascaris
leonina (3,0 %), Spirocerca lupi (1,5 %) a strongylidné larvy (4,5 %) [1]. Podobná situácia je
aj v ďalších mestách. Z prieskumu Schlosserovej a kol. (2007) vyplýva, že v Bratislave boli
vajíčka Toxocara spp. prítomné až v 29,0 % z celkovo 63 vyšetrených pieskovísk. Zároveň
uvádzajú, že výskyt Toxocara spp. v jednotlivých mestských častiach Bratislavy koreluje
s prítomnosťou trusu v pieskoviskách [5].

Tab. 1 Výskyt zárodkov endoparazitov v mestských detských pieskoviskách
Prítomnosť vajíčok
V/P*
Toxocara spp. (%)

čeľ. Ancylostomatidae
(%)

Prešov

35/3

8,6 %

0

Košice

154/12

3,3 %

5,5 %

* V/P – počet vyšetrených/počet pozitívnych

V lokalitách s nízkym hygienickým štandardom sa deti hrajú na voľných
priestranstvách v blízkosti obydlí. V práci sme sa preto zamerali na pôdu v 3 segregovaných
rómskych osadách - Jarovnice, Sečovce a Zemplínska Teplica. Parazitárna kontaminácia pôdy
z týchto oblastí bola v porovnaní s detskými pieskoviskami v mestách vyššia. Vývinové štádiá
parazitov boli detegované až v 81,6 % vyšetrených vzoriek pôdy. Najvyššia kontaminácia
pôdy zárodkami parazitov bola zistená v Jarovniciach (83,4 %), ďalej v Zemplínskej Teplici
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(81,3 %) a Sečovciach (80,0 %). Vo všetkých sledovaných osadách sa v pôde nachádzali
vajíčka Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. a strongylidné vajíčka. Sporadicky boli vo
vzorkách z Jarovníc a Zemplínskej Teplice detegované aj vajíčka Spirocerca lupi. Vajíčka
Toxascaris leonina boli zistené v pôde z Jarovníc a oocysty kokcídií vo vzorkách
zo Zemplínskej Teplice (Tab. 2). V súčasnosti nie je dostatok informácií o parazitárnej
kontaminácii pôdy v sídlach s nízkym hygienickým štandardom na Slovensku. Naše zistenia
je však možné porovnať s prácami zahraničných autorov, ktorí sa venujú tejto problematike
v zaostalých a chudobných oblastiach. Z výsledkov Chioda a kol. (2006) vyplýva, že
v Argentíne boli vajíčka Toxocara spp. detegované v 41,2 % vyšetrených vzoriek pôdy
pričom až 40,4 % týchto vzoriek pochádzalo z blízkosti ľudských obydlí [6]. V porovnaní
s vyššie uvedenými autormi, zaznamenali Martin a Demonte (2008) vyššiu kontamináciu
(77,9 %) [7]. Išlo predovšetkým o oblasti s nižšími sociálno-ekonomickými podmienkami.
Capuano a de Melo Rocha (2005) v Sao Paulo v Brazílii zistili 20,5 % pozitivitu vzoriek pôdy
verejných priestranstiev na prítomnosť vajíčok Toxocara spp. [8].
Tab. 2 Výskyt zárodkov endoparazitov v pôde z lokalít s nízkym hygienickým štandardom
Vajíčka (%)
Lokalita

V/P*
Ascaris
spp.

Toxocara
spp.

Trichuris
spp.

strongylidné

Spirocerca
lupi

Toxascaris
leonina

oocysty
kokcídií

Jarovnice

24/20

79,2

70,8

45,8

20,8

4,2

12,5

0

Sečovce

20/16

60,0

50,0

50,0

35,0

0

0

0

Zemplínska
Teplica

32/26

59,4

78,1

68,8

31,3

18,8

0

31,3

* V/P – počet vyšetrených/počet pozitívnych

Záver
Vonkajšie prostredie (pôda, voda), ktoré je mnohokrát kontaminované živočíšnymi
a ľudskými odpadmi, možno za určitých okolností považovať za cestu prenosu pôvodcov
parazitóz. Z výsledkov vyšetrení detských pieskovísk v mestách Prešov a Košice vyplýva,
že piesok je najčastejšie kontaminovaný vajíčkami škrkaviek Toxocara spp., ktoré môžu
spôsobiť závažné parazitárne ochorenie – toxokarózu. Vyššia kontaminácia pôdy však bola
zaznamenaná v lokalitách, kde na malom priestranstve žije veľký počet osôb spolu
s domovými zvieratami. V týchto oblastiach bolo kontaminovaných viac ako 80 % vzoriek.
Najčastejšie sa v nich vyskytovali vajíčka Ascaris spp., Toxocara spp. a Trichuris spp. Takto
kontaminované prostredie predstavuje výrazné riziko predovšetkým pre detskú populáciu.
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Klasifikácia makrozoobentosu vybraných lokalít riek Hron a Hnilec na
základe jeho biologických a ekologických vlastností
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Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava, Slovenská republika, andrea.rufusova@gmail.com

Abstrakt
Environmental policies increasingly focus on the enhancement of ecological functions across large
geographical areas and thus call for biomonitoring tools that assess these functions at large spatial scales.
A potential answer to this call would be to use general biological traits of organisms that indicate ecological
functions, as such traits will be comparable among communities even across biogeographic regions that differ in
their taxonomic composition. Usseglio-Polatera et al. [1] defined six functional groups of macroinvertebrates,
according to a biological versus ecological trait ordination. This ordination highlighted reproductive traits,
respiration, food, and feeding habits, as well as saprobity, lateral and longitudinal distribution of taxa, current
velocity, and trophic status of freshwater as ‘significant’ factors determining the composition of groups. We used
benthic invertebrates and four sites at Hron and Hnilec River, as example how multiple biological traits could
provide a measure for biomonitoring of functional composition of communities.

Kľúčové slová: water quality assesment; biological/ecological trait; functional groups.

Úvod a formulácia cieľa
V posledných

rokoch

intenzívne

narastá

snaha

o

vytvorenie

celosvetovej

environmentálnej politiky a legislatívy. Cieľom mnohých ekologických štúdii je preto
hľadanie všeobecne použiteľného hodnotiaceho systému, platného pre rôzne geografické
oblasti, rozlišujúceho špecifické typy ľudskej činnosti, odvodeného na vhodnom ekologickom
koncepte.
Potenciálne riešenie problematiky hľadania všeobecne platnej hodnotiacej metódy a
odlišný spôsob ako charakterizovať spoločenstvo vodných organizmov, je zamerať sa na ich
biologické vlastnosti, resp. životnú stratégiu (ako napr. veľkosť, reprodukčný potenciál,
disperzný potenciál, typ potravy a potravné gildy),

a tak získať „funkčný obraz“

o spoločenstve. [2, 3].
Dolédec a kol. [4] navrhujú ako biologické hodnotenie tokov, spĺňajúce vyššie
uvedené kritériá, hodnotenie na základe „species traits“ (- vlastnosti druhov).
Usseglio–Polatera a kol. [1] spravili syntézu biologických (maximálna veľkosť
jedinca, dĺžka životného cyklu, počet reprodukčných cyklov/rok, vodné štádium, dýchanie,
potrava, potravné gildy, šírenie, rezistentné formy, pohyb a vzťah k substrátu) a ekologických
(distribúcia, nadmorská výška, biogeografický región, preferovaný substrát, rýchlosť toku,
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salinita, trofia toku, teplota, saprobita, pH) kategórií [5] a určili tak šesť funkčných skupín
makrozoobentosu. Keďže ide o netaxonomické hodnotenie, je predpoklad, že by sa mohlo
vyvinúť na všeobecne platný hodnotiaci systém.
V našej práci sme skúmali spoločenstvá makrozoobentosu štyroch profilov na riekach
Hron a Hnilec. Našim cieľom bolo na získané taxonomické dáta použiť metódu hodnotenia
tokov na základe funkčných skupín [1].

Materiál a metódy
Vzorky relatívnej abundancie charakterizujúce jednotlivé sezóny boli odoberané na
štyroch vybraných profiloch horného toku riek Hron (Vaľkovňa, Beňuš, Valaská) a Hnilec
(Pusté pole) v rokoch 2009-2010. Použitá bola semikvantitatívna multihabitatívna
vzorkovacia metóda PERLA [6] s tzv. „kicking“ technikou [7].
Celkovo bolo zaznamenaných 1750 jedincov makrozoobentosu, z jedenástich
systematických

skupín

(Turbellaria,

Mollusca,

Oligochaeta,

Hirudinea,

Crustacea,

Ephemeroptera, Plecoptera, Megaloptera, Coleoptera, Trichoptera, Diptera), zo 133 druhov,
13 sme determinovali len na úroveň rodu.
Zistené druhy boli spracované na základe databázy [1] obsahujúcej zaradenie druhov/
rodov/ čeľadí do jednotlivých funkčných skupín. Zastúpenie jednotlivých funkčných skupín
na lokalitách a podiel taxonomických skupín v jednotlivých funkčných skupinách sme
graficky znázornili v programe Excell.

Výsledky a diskusia
Na našich lokalitách sme určili päť zo šiestich skupín, ktoré boli vypracované v práci
Usseglio-Polatera [1].
α skupina - zahrňuje stredne veľké, mono- až semivoltínne plazivé formy, reofilné s
aquatickým dýchaním. Majú slabšie vyvinuté tracheálne žiabre,

žijú

v horských

bystrinách a horných tokoch riek, na skalnatom podklade v oligotrofných vodách. Sú
oligostenotermné. Pre vajíčka aj larvy je charakteristická dormancia počas vývinu.
Vajíčka vždy prilepujú o substrát. Tieto organizmy sa živia zoškrabávaním nárastov,
obhryzávaním hrubého rastliného detritu alebo makrovegetácie, prevládajú tu teda
zoškrabávače, drviče a predátory (napr. druhy rodov Crenobia, Epeorus, Rhithrogena,
Brachyptera, Protonemura, Glossosoma, Silo, Ecclisopteryx, Allogamus, Prosimulium).
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β skupina zahrňuje stredne veľké až drobné formy, s aqautickým dýchaním, tak ako
to bolo u prvej skupiny no s lepšie vyvinutými tracheálnymi žiabrami. Sú prevažne eurytermé,
ritrofilné organizmy podhorských tokov, vyskytujúce sa na skalnatom podklade v oligo- až
mezosapróbnych vodách. Sú v nich zastúpené podobné potravné gildy ako v predchádzajúcej
skupine a naviac sú tu zastúpené filtrátory. Patria sem napr. druhy rodov Ancylus, Gammarus,
Baetis, Sialis, Elmis, Limnius, Hydropsyche, Sericostoma, Atherix a čeľaďí Orthocladinae,
Tanypodinae, Simulinae.
γ skupina

zahrňuje stredne veľké, eurytermné, beta-mezosapróbne organizmy

lenitických aj lotických úsekov riek a litorálu jazier i rybníkov, žijúce v beta-mezotrofných
vodách na pevnom minerálnom substráte alebo makrovegetácii. Tieto organizmy sa živia
zoškrabávaním nárastov, obhryzávaním hrubého rastliného detritu alebo makrovegetácie.
Mnohé biologické vlastnosti sú podobné so skupinou β. Patriam sem napr. druhy rodov
Dugesia, Ephemerella, Oligoneriella, Polycentropus.
δ skupinu tvoria eurytermné, aktívne plávajúce alebo plazivé organizmy, ktoré
preferujú beta-mezosapróbne toky a organické substráty. Žijú v lenitických biotopoch
stojatých i tečúcich vôd. Ide o polyvoltninné živočíchy s larválnou diapauzou. Dýchajú
atmosfericky i aquaticky. Väčšinou sú predátory, zriedka aj drviče detritu (napr. druhy rodov
Erpodella, Hydraena, Orectochilus a druhy čeľadí a podčeľadí Tipulidae, Hexatomini,
Limoniini, Tabanidea.
ζ skupina - univoltínne až polyvoltínne ovoviviparné alebo asexuálne organizmy,
znášajúce vajíčka v kokónoch v rezistentnej forme. Väčšinou živočíchy filtrujúce biosestón,
alebo tvoria súčasť infauny makrozoobentosu. Obe formy sa živia jemným detritom, v našom
prípade ide najmä o zástupcov triedy Oligochaeta.
Podiel tried v jednotlivých funkčných skupinách zobrazuje graf „Obr.1“. Zastúpenie
skupín na jednotlivých lokalitách zobrazuje graf „Obr.2“. Zástupcovia skupiny α dominovali
v horskej bystrine (Pusté pole) a ich počet klesal pozdĺž riečneho kontinua. Opačným smerom
narastal podiel zástupcov ďalších skupín.
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Turbellaria
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Plecoptera
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Megaloptera
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Obr. 1 Podiel taxonomických skupín v jednotlivých funkčných skupinách.
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δ
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Beňuš
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Obr.2 Klasifikácia makrozoobentsu do funkčných skupín.

Záver
Použitá metóda klasifikácie makrozoobentosu do funkčných skupín podľa ich
biologických

a ekologických

vlastností

[1]

vhodne

zachytáva

narastajúci

gradient

antropogénnych zmien v smere riečneho kontinua, od Pustého poľa po Valaskú.

Toto

hodnotenie bolo aplikované na slovenské rieky prvý krát.
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Emisie z Kovohút a.s. Krompachy a ich dopad na pôdny ekosystém
Peter Šalamún, Marek Renčo, Vladimíra Hanzelová
Parazitologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied, Hlinkova 3, 040 01, Košice, Slovenská
Republika; salamun@saske.sk

Abstrakt
V Máji 2010 boli študované spoločenstvá pôdnych nematód v oblasti hutníckeho závodu (Kovohuty
a.s.) v Krompachoch. Závod patrí k hlavným zdrojom emisií pochádzajúcich so spracovania meďenného odpadu
v tomto regióne. V smere prevládajúcich vetrov od závodu boli vybrané štyri lokality (trávnatý ekosystém).
Obsahy sledovaných ťažkých kovov (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb a Zn) v pôdnych vzorkách prekročili povolené
limity pre ťažké kovy v pôdach. Všetky kovy klesali s narastajúcou vzdialenosťou od zdroja znečistenia.
S trofických skupín prevládali hlavne baktériofágy a fytofágne nematódy a najmenej zastúpené boli nematódy
s trofickej skupiny predátorov. Bola pozorovaná signifikantná korelácia (P<0,05) medzi vzdialenosťou a
použitými indexmi. Hoci, ∑MI a ∑MI2-5 nekorelovali so žiadnym s ťažkých kovov, stúpajúci trend ich hodnôt
jasne naznačuje, že na daných lokalitách dochádza k zlepšovaniu podmienok a tieto indexy sú vhodné pre
indikáciu znečistenia a poškodenia životného prostredia.

Kľúčové slová: nematódy; spoločenstvo; pôda; ťažké kovy; znečistenie; ekosystém

Úvod
Znečistenie životného prostredia ťažkými kovmi pochádzajúcimi z priemyslu
spôsobuje vážne poškodenia životného prostredia a zdravia ľudí. Emisie obsahujúce toxické
látky sú vypúšťané do atmosféry, odkiaľ sa spätne vracajú do pôdy [1], kde narušujú
prirodzené pôdne procesy a spôsobujú zmeny pôdnej fauny.
Negatívne fyzikálne a chemické procesy prebiehajúce v pôde významne ovplyvňujú
druhovú rozmanitosť, trofickú skladbu a štruktúru spoločenstiev nematód [2]. Preto sa tieto
organizmy často využívajú pri hodnotení stavu pôd a ich narušenia v dôsledku rôznych
antropogénnych (ťažké kovy, acidifikácia, pesticídy, hnojenie, obrábanie pôdy) [3] ako aj
prírodných činiteľov (veterná smršť, požiare) [4]. Dopady kontaminácie pôd ťažkými kovmi
na zmeny v spoločenstvách pôdnych nematód skúmali v prirodzených i experimentálnych
podmienkach [5, 6, 7,8].
Cieľom tejto štúdie bolo zistiť štruktúru spoločenstiev pôdnych nematód v blízkosti
Kovohút a.s. Krompachy, kde sa predpokladala kontaminácia pôdy ťažkými kovmi
pochádzajúcimi z priemyselných emisií vznikajúcimi počas výrobných procesov. Cieľom
bolo vyhodnotiť súvislosť medzi aktuálnym znečistením a zložením spoločenstiev pôdnych
nematód tejto lokality.
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Materiály a metódy
Kovohuty a.s. v Krompachoch (48°55'20''S and 20°52'45''E) sa nachádzajú regióne, ktorý je
typický hornatým reliéfom s kontinentálnou klímou (priemerná ročná teplota 6°C, priemerný
ročný úhrn zrážok je 650-700 mm) a prevládajúcim východným a západným prúdením
vzduchu. Z pôd tu prevládajú dystrické a typicky kyslé kambizeme. Spustenie prevádzky
a začiatok produkcie v tomto závode sa s viacerými prestávkami datuje do roku 1843 a
dodnes je táto prevádzka jedným z hlavných zdrojov emisií tuhých znečisťujúcich látok
v regióne. Hlavným produktom závodu je meď a produkty z nej.
Vzorky pôdy sme odoberali na štyroch lokalitách (trávnatý ekosystém) pracovne
označených A, B, C a D, umiestnených v smere východného prúdenia vetrov od zdroja
znečistenia. Lokalita A bola situovaná najbližšie (0,75 km) k závodu a ďalšie vždy v približne
2 km vzdialenosti od seba. Z každej lokality boli v máji roku 2010 odobraté štyri priemerné
vzorky z vrchnej vrstvy pôdy (20 cm). Vzorky boli uložené pri stabilnej teplote (12°C), kým
neboli spracované. Pred chemickou analýzou sa vzorky vysušili, podrvili, preosiali cez 2 mm
sito a rozpustili v 2 mol/L HNO3. Celková koncentrácia monitorovaných ťažkých kovov (As,
Cd, Cu, Cr, Ni, Pb a Zn) bola stanovená pomocou hmotnostného spektrometra s indukčne
viazanou plazmou (ICP-MS Agilent 7500 C).
Tab. 1 Koncentrácia ťažkých kovov (mg.kg-1) na lokalitách s rôznou vzdialenosťou od zdroja znečistenia
(máj 2009))
Koncentrácia kovov
(mg.kg-1)
Arzén (As)
Kadmium (Cd)
Chróm (Cr)
Meď (Cu)
Nikel (Ni)
Olovo (Pb)
Zinok (Zn)

lokality
A

B
a

D

C
b

b

c

78.654±15.287
1.494±0.181a
5.781±7.019a
257.643±38.452c
2.617±0.262b
18.565±2.744b

19.574±5.402
1.061±0.478b
1.458±0.159a
175.398±80.216b
3.598±0.349c
16.293±7.951b

24.377±5.685
0.339±0.062c
1.475±0.206a
65.796±14.021a
0.627±0.314a
5.413±1.681a

5.609±1.306
c
0.161±0.013
a
1.012±0.021
a
18.322±2.129
a
1.021±0.027
a
4.055±0.337

80.62±18.019b

60.253±29.127b

8.067±4.449a

3.201±0.29

a

abcd

Priemery s rovnakými indexmi v rovnakom riadku nie sú štatisticky významné - Least Significant Difference Test (P=0,05)
X – Limity pre ťažké kovy ustanovené vyhláškou Ministerstva Pôdohospodárstva Slovenskej Republiky č. 531/1994-540

Nematódy extrahované zo 100 g pôdy (2×50 g) Baermannovou metódou boli
identifikované a zaradené do príslušných trofických prípadne c-p skupín, pričom sú
jednotlivým rodom priradené hodnoty na stupnici od 1 pre „colonizers“ (r-stratégovia) až po
5 pre „perzisters“ (K-stratégovia). Tieto hodnoty sú potom využité pri výpočte jednotlivých
indexov (MI, PPI, atď.). Zastúpenie nematód podľa trofickej preferencie a životných stratégií
boli spolu s ekologickými indexmi: Maturity index (MI), modifikovaný Maturity Index (MI2667
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5), Plant Parasitic Index (PPI), Bacteriovorous-to-fungivorous nematode ratio (B/F) a Genera
richness (S), použité na vyhodnotenie dopadov polutantov na pôdny ekosystém.

Výsledky a diskusia
Disperzia polutantov do okolia závisí od množstva faktorov. Medzi hlavné treba
zaradiť lokálne klimatické podmienky (smer vetra, úhrn zrážok, a iné), topografiu krajiny
(hornatosť, nadmorská výška a iné), industrializáciu územia [9], ale aj vzdialenosť sledovanej
lokality od zdroja znečistenia. V našej štúdií sme najvyšší obsah ťažkých kovov zistili v
lokalite A najbližšej k zdroju znečistenia a najnižší na najvzdialenejšej lokalite D, čo je
v súlade s výsledkami iných autorov [1, 8]. Priemerné koncentrácie ťažkých kovov vo vrchnej
vrstve pôdy skúmaných trávnatých ekosystémov podľa limitov stanovených vyhláškou č.
531/1994-540 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, v niektorých prípadoch
prekračovali povolené koncentrácie (Tabuľke 1). Vysoké hodnoty kovov, ktoré prekračovali
povolené medzné limity v pôde, menovite As, Cd, Cu a Zn, pochádzajú priamo z emisií
vznikajúcich pri výrobných procesoch v Kovohutách a.s. Krompachy [10]. S narastajúcou
vzdialenosťou od zdroja znečistenia dochádzalo však u všetkých sledovaných kovov
k poklesu ich koncentrácie v pôde, pričom medzi lokalitou A a lokalitou D bol tento rozdiel
takmer u všetkých kovov signifikantný (P<0,05).

Tab. 2 Percentuálne zastúpenie trofických skupín nematód, priemerné hodnoty indexov, priemerná abundancia
a počet rodov zistených pre jednotlivé lokality
Index
Plant Parasite Index
∑MI
∑MI2-5
B/F
Priemer S Indexu
Baktériofágy
Mykofágy
Omnifágy
Predátory
Fytofágy
Fyto-mykofágy
Priemerná abundancia
abcd

A
2.849±0.06a
2.518±0.06b
2.716±0.05b
21.625±13.48a
18±1.63c
32±7.2b
1.9±1c
1.7±2.3b
0.7±1.2b
57±10.2a
6.7±6.4a
386.75±228.49b

B
2.671±0.08ab
1.988±0.1d
2.369±0.14c
2.337±0.4b
22.25±4.27bc
50.2±5.6a
21.9±3.8a
0.8±1.0b
4±2.2a
18.1±5.3b
4.9±1.8a
1063.75±290.26a

C
2.516±0.16b
2.213±0.11c
2.274±0.11c
5.511±1.05b
23.25±3.86b
51.8±14.6a
10±4.9b
3.4±2.5b
0.5±0.7b
31.4±16.3b
2.9±0.7a
844.25±385.4ab

D
2.699±0.18ab
2.899±0.19a
3.086±0.21a
10.279±9.3ab
36.5±2.38a
26.5±8.5b
3.7±2.2c
20.7±6.9a
5±1.5a
35.3±14.9b
8.9±3a
842.25±271.63ab

Priemery s rovnakými indexmi v rovnakom riadku nie sú štatisticky významné - Least Significant Difference Test (P=0,05), n=16

Najpočetnejšie zastúpenými trofickými skupinami vo vzorkách boli bakteriofágne
a fytofágne nematódy (Tabuľka 2). Podiel bakteriofágov narastal v smere od zdroja
znečistenia až po lokalitu C a následne došlo k jeho poklesu na lokalite D. Rozdiely
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v percentuálnom zastúpení bakteriofágov medzi lokalitami B a C s najvyšší počtom
bakteriofágov a lokalitami A a D s najnižším počtom boli štatisticky významné (P<0,05).
V našej štúdii mali bakteriofágy spomedzi trofických skupín najvyššiu abundanciu na najviac
zaťaženej lokalite A a na lokalitách B a C, s relatívne vysokými koncentráciami sledovaných
polutantov. Ich podiel v pôdnom spoločenstve predstavoval na lokalitách B a C viac ako
polovicu s identifikovaných jedincov. Podiel mykofágov, obdobne ako u bakteriofágnych
nematód, sa prudko zvýšil na lokalite B a následne pozvoľna klesal s narastajúcou
vzdialenosťou. K podobným výsledkom dospeli aj [7, 11], ktorí predpokladajú, že vyššie
koncentrácie ťažkých kovov v pôde môžu vytvárať priestor pre väčšiu produkciu bakteriálnej
biomasy a hýf húb vďaka ich vyššej odolnosti voči ťažkým kovom v porovnaní s vyššími
organizmami, čím dochádza k vyšším vstupom organickej hmoty do potravných reťazcov.
Podiel fytofágnych nematód v spoločenstve dosahoval najvyššiu hodnotu na prvej
lokalite A a ich abundancia následne prudko klesla na lokalite B. Na lokalitách C a D došlo
k nárastu pričom ich podiel na spoločenstve pôdnych nematód sa pohyboval okolo jednej
tretiny všetkých identifikovaných nematód. Zmeny v abundancii fytofágnych nematód medzi
lokalitou A a zvyšnými lokalitami boli taktiež štatisticky významné (P<0,05). Významný
podiel fytofágnych nematód na lokalite A, ale taktiež na ostatných lokalitách a nesúvis
s meniacimi sa obsahmi ťažkých kovov v pôde, podobne ako v prípade fyto-mykofágov,
môže súvisieť s hypotézou, že tieto nematódy sú pravdepodobne do určitej miery
kontaminácie viac ovplyvňované vegetáciou a jej výlučkami do pôdy, ako samotným
znečistením pôdy [6]. Najmenej zastúpenými nematódmi z trofického hľadiska boli
omnifágne nematódy a predátori. Obe skupiny vykazovali vzostupný trend v smere od zdroja
znečistenia a u omnifágnych nematód došlo k prudkému nárastu v abundancii na lokalite D.
Predátory citlivo reagovali najmä na prítomnosť Cr a As (P˂0,05). Najväčšiu abundanciu
mali na lokalite D, kde bol najnižší obsah nielen Cr a As, ale aj ostatných sledovaných kovov.
Podobný trend bol sledovaný aj v prípade omnifágov, ktoré dosiahli najvyššiu abundanciu
taktiež na lokalite D a vykazovali negatívnu koreláciu s obsahom všetkých ťažkých kovov
v pôde (P<0,05 príp. P<0,01). Tieto nematódy sa obvykle radia medzi tie, ktoré veľmi citlivo
reagujú na zmeny v životnom prostredí [3, 12], avšak pri dostatočnom prísune potravy dokážu
mierne zvýšené koncentrácie ťažkých kovov v pôde tolerovať, ako tomu je v prípade mierne
zvýšenej koncentrácia As na lokalite D. Nízka početnosť predátorov a ich relatívne vysoké
zastúpenie na lokalite potvrdzuje ich citlivosť na narušenie ich životného prostredia. ostatné
trofické skupiny významnejšie nekorelovali s obsahom ťažkých kovov v pôde.
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Na charakterizáciu vzťahov medzi štruktúrou spoločenstiev nematód v jednotlivých
lokalitách a procesmi prebiehajúcimi v pôde po akumulácii ťažkých kovov sme použili
ekologické indexy (Tabuľka 2). Hodnoty PPI pre jednotlivé lokality mali klesajúci trend
smerom k lokalite D, pričom medzi jednotlivými lokalitami boli signifikantné rozdiely
(P˂0,05). Najvyšší podiel bakteriofágov a mykofágov (B/F index) bol zistený na lokalite A.

Tab. 3 Spearmenov korelačný koeficient medzi jednotlivými trofickými skupinami nematód, ekologickými
indexmi a obsahom ťažkých kovov v pôde
Index
Bakteriofágy
Mykofágy
Omnifágy
Predátory
Fytofágy
Fyto-mykofágy
∑MI
PPI
∑MI2-5
B/F
S

As

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

0.076
-0.188
*-0.564
*-0.608
0.403
-0.438
-0.250
0.218
-0.303
0.353
**-0.736

0.074
-0.004
**-0.810
-0.338
0.258
-0.221
-0.381
0.275
-0.270
0.121
**-0.694

0.103
-0.021
**-0.643
**-0.690
0.182
-0.441
-0.374
0.171
-0.379
0.179
**-0.863

0.118
0.050
**-0.827
-0.357
0.229
-0.379
-0.394
0.300
-0.303
0.044
**-0.703

0.138
0.235
*-0.615
0.215
-0.129
0.074
-0.406
0.253
-0.079
-0.247
-0.352

0.115
0.159
**-0.799
-0.183
0.088
-0.229
-0.415
0.268
-0.259
-0.129
*-0.601

0.088
-0.018
**-0.806
-0.333
0.262
-0.197
-0.371
0.338
-0.274
0.168
**-0.702

* a ** reprezentuje hladinu významnosti P<0.05 resp. P<0.01, n=16

Spomedzi sledovaných indexov ani jeden nekoreloval s obsahom ťažkých kovov
okrem S indexu (P<0,05 príp. (P<0,01) (Tabuľka 3). Priebeh však jasne napovedá, ako
v prípade ∑MI a ∑MI2-5, že došlo k výraznému zlepšeniu podmienok na lokalitách, ktoré
boli vo väčšej vzdialenosti od zdroja znečistenia. Podobná reakcia bola potvrdená aj
experimentálne, keď bol pozorovaný pokles hodnôt indexov po pridaní ťažkých kovov do
pôdy [7]. Dôvodom je, že so zvyšovaním obsahu kovov v pôde dochádza k znižovaniu
početnosti citlivejších druhov z c-p skupín 3-5 a narastaniu abundancie druhov z c-p skupín 12, ktoré sú odolnejšie voči narušeniu prostredia.

Záver
Obsah ťažkých kovov na monitorovaných lokalitách bol v niektorých prípadoch
alarmujúco vysoký (As, Cd, Cu a Zn), čo sa zákonite odrazilo aj na štruktúre spoločenstiev
pôdnych nematód. Náš výskum, ako aj iné štúdie [3, 6], potvrdili, že spoločenstvá pôdnych
nematód reagujú i na nepatrné zmeny v životnom prostredí a majú potenciál pre využitie
v oblasti bioindikácie narušenia životného prostredia, čo dokazujú aj výsledky zverejnené
v tejto štúdií.
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Abstrakt
Úložiská odpadov môžu svojim chemickým zložením negatívne vplývať na životné prostredie. Pri
vzájomných reakciách chemických látok dochádza ku vzniku rôznych nebezpečných zlúčenín, ktoré vážne
ohrozujú zdravie človeka. So stúpajúcimi požiadavkami na ochranu zdravia človeka a jeho životného prostredia
sa začali využívať rastlinné testy ako veľmi dôležité a lacné indikátory mutagenity a fytotoxicity. V práci
prezentujeme aplikáciu simultánneho testu fytotoxicity a mutagenity na vybraných indikačných druhoch rastlín
v podmienkach ,,in situ“. Na základe zistených výsledkov sme došli k záveru, že odpad z generátorového plynu,
ktorý sa nachádza na úložisku v Kalinove sa vyznačuje vysokou toxicitou a mutagenitou.

Kľúčové slová: Fytoindikácia; ekogenotoxicita; plynárenský decht; dechtové kaly; Kalinovo Žiaromat.

Úvod a formulácia cieľa
Úložisko odpadu z výroby generátorového plynu v areáli a.s. Žiaromat Kalinovo sa
nachádza v Lučeneckej kotline. Počas analýz bola potvrdená prítomnosť nebezpečných
chemických látok – zistila sa koncentrácia nepolárnych extrahovateľných látok (NEL) 216
200 mg.kg–1, fenolový index 732 mg.kg–1. Zo sledovaných kvalitatívnych ukazovateľov zemín
sa znečistenie preukázalo len v prípade extrahovateľných a nepolárnych extrahovateľných
látok (pri spektroskopii v UV a IČ oblasti). Zvýšenie hodnôt bolo zaznamenané aj v prípade
fenolov (FN 1), čo zodpovedá chemickému zloženiu a charakteru skladovaného odpadu.
V prípade úložiska odpadov, ktorý obsahuje zvyšky plynárenského dechtu a dechtové kaly,
ktoré vznikli ako vedľajší produkt pri výrobe z generátorového plynu je evidentný nárast
hodnôt NEL pri spektroskopii v UV oblasti, ktorá deteguje nenasýtené a konjugované väzby
oproti NEL (IČ) – nasýtené väzby. Tento fakt svedčí o skutočnosti, že ide o znečistenie
organického pôvodu tvoreného najmä aromatickými uhľovodíkmi. Výsledky chemických
analýz potvrdili prítomnosť chemických zlúčenín s nebezpečnými vlastnosťami (celkové
alifatické a aromatické uhľovodíky, fenoly, polycyklické aromatické uhľovodíky). Celkový
objem odpadu v zmesi so zeminou sa odhaduje na cca 6 000 m3, čo potvrdzujú aj výsledky
geofyzikálnych a vrtných prác (plocha cca 1 200 m2, hĺbka cca 5 m). Na základe výsledkov
analýz výluhov odpadu z roku 1994 v zmysle zákona č. 4 NV SR č. 606/1992 Zb.
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zodpovedajú koncentrácie ťažkých kovov, s výnimkou chrómu (tr. výluh. II), triede
vylúhovateľnosti I. Amónne ióny, aniónové tenzidy a polycyklické aromatické uhľovodíky sú
prítomné v koncentrácii zodpovedajúcej triede vylúhovateľnosti II. Obsahy fenolov,
nepolárnych extrahovateľných látok (NEL) a prchavých organických halogénových zlúčenín
zodpovedajú III. triede vylúhovateľnosti.
Charakterizácia ekotoxikologických faktorov kvalifikovanou chemickou analýzou má
svoje limity. Základné vyšetrenia chemických látok, ktoré sa dostávajú do životného
prostredia či už cielene, alebo nedopatrením, sú náročné a finančne nákladné. Chemické
analýzy tvoria v mnohých prípadoch základ environmentálnych štúdií. Zodpovedná
interpretácia ich dopadov na biologické systémy je veľmi zložitá, vyžaduje si príslušný
metodický postup. V súčasnosti rastie aktuálnosť požiadavky modernej genotoxikológie využitie

vhodných

bioindikátorov

na

detekciu

možných

mutagénnych

účinkov

a štandardizácia týchto postupov.
Vyššie rastliny majú v tomto procese nezastupiteľné miesto. Potvrdzujú to mnohé
vypracované monitorovacie a indikačné systémy. Biomonitoring pomocou vyšších rastlín
umožňuje v reálnom komplexe hodnotiť genotoxické dopady xenobiotík prítomných v
prostredí. V súčasnosti pribúdajú práce so štandardizovanými indikačnými modelmi nielen na
indikáciu genotoxicity prvkov prostredia (pôda, voda, odpady) v laboratóriu, ale aj priamo na
mieste „in situ“. Čoraz viac pribúdajú práce s biondikáciou poľných kultúr, najmä však s
druhmi divorastúcej flóry [1, 2]. Nevyhnutným predpokladom použitia indikátora je poznanie
jeho základných parametrov a najmä parametrov sledovanej špecifickej odpovede. V
štandardizácii a valorizácii postupov má významné miesto dlhodobé sledovanie spontánnej
frekvencie mutácií na génovej, chromozómovej a genómovej úrovni a ich paralelné
porovnanie.
V zmysle vyššie uvedených požiadaviek a doporučení sme vypracovali a ďalej
validizujeme k štandardizácii operatívny metodický postup, vhodný na simultánne testovanie
fyziologických a genetických účinkov toxických látok alebo iných zložiek znečisteného
prostredia – simultánny test fytotoxicity a mutagenity

Materiál a metódy
Navrhovaný postup nadväzuje na metodiku Murína [4] Princípom je sledovanie
klíčivosti semien a meranie rastu klíčencov v priebehu 72 až 96 h., pri teplote 25 oC a
príslušnej vlhkosti a to u bioindikačných druhov [5] ako je Sinapis alba L., Raphanus sativus
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L. subsp. sativus var. radicula, Vicia sativa L. a Zea mays L. cv. polaris a detekcia
chromozómových aberácií v ana-telofáze. Tieto druhy sme vybrali na základe literárnych
údajov a noriem, vlastných poznatkov a sústavy priebežných pokusov a štandardizácie
postupu. Realizácia testu vodných výluhov odpadu z výroby generátorového plynu,
hodnotenie a interpretácia fytotoxicity, hodnotenie chromozómových aberácií a porúch
deliaceho vretienka boli v súlade s metodikou Mičietu a Murína [3]. Hodnotená látka bol
odpad z generátorového plynu, smolovitá zmes polyaromatických uhľovodíkov s výrazným
zápachom.

Výsledky a diskusia
Výhodou simultánneho testu fytotoxicity a mutagenity je aj možnosť porovnania
dvoch ukazovateľov toxických prejavov a síce rastovej inhibície a mutagenity (viď tab.č.1). V
týchto prípadoch môžeme vychádzať zo všeobecných pravidiel, že čím je koncentrácia
toxických látok vyššia, tým je vyššia aj inhibícia rastu a prípadne aj mutagenita. Toto pravidlo
by platilo, keby v priebehu pôsobenia toxických látok nedochádzalo ku zmene bunkových,
resp. mitotických cyklov a tým aj napr. k zmenám vo frekvencii aberantnosti chromozómov.
Pritom počet chromozómových cyklov je tým nižší, čím je vyššia rastová inhibícia. Z toho
vyplýva naliehavá potreba vzťahovať príslušné údaje o mutagenite nielen na koncentráciu
skúmanej vzorky, ale aj na stupeň inhibície rastu, a tým aj nepriamo na počet
chromozómových cyklov. Najvhodnejšia korelácia je pri 50 % -nej inhibícii rastu. Ak sa pri
tomto stupni inhibície mitotická aktivita postupne znižuje až zastavuje, treba voliť tie vzorky
na analýzu, ktoré sa odobrali z koreňov menej inhibovaných, napr. 25 %. Na druhej strane,
aby sa lepšie zachytili prejavy porúch deliaceho vretienka, môže byť vhodnejšia vzorka so 75
%-nou inhibíciou rastu koreňov. Poznanie stupňa rastovej inhibície nám navyše indikuje, či
skúmaná látka alebo zmes preniká do organizmu a jeho delivých pletív a buniek.
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Tab. 1 Simultánny test fytotoxicity a mutagenity odpadu z generátorového plynu, úložisko Kalinovo

Vicia sativa
Látka

Dlžka koreňov

IC v %

v mm

Počet

Počet aberácií

Frekvencia

hodnotených

chromozómových

ana-telofáz

aberácií v %

Kontrola H2O

31,4+2,1

0

500

1

0,2

MH 0,1mM

22,9+1,8

27,1

500

121

24,2

neriedená

0

100

-

-

-

½ riedená

12,54

60

300

37

12,3

¼ riedená

18,9

40

300

27

9

1/8 riedená

28,2

10

300

10

3,3

Počet

Počet aberácií

Frekvencia

Zea mays
Látka

Dlžka koreňov

IC v %

v mm

hodnotených

chromozómových

ana-telofáz

aberácií v %

Kontrola H2O

55,9+3,3

0

500

1

0,2

MH 0,1mM

48,3+4,2

13,6

500

99

19,8

neriedená

0

100

-

-

-

½ riedená

22,4

61

250

25

10

¼ riedená

36,9

34

250

16

6,4

1/8 riedená

55,2

11

250

6

2,4

Počet aberácií

Frekvencia

Raphanus sativus
Látka

Dlžka koreňov

IC v %

v mm

Počet
hodnotených

chromozómových

ana-telofáz

aberácií v %

Kontrola H2O

49,8+2,9

0

500

1

0,2

MH 0,1mM

36,5+3,1

26,8

500

83

16,6

neriedená

0

100

-

-

-

½ riedená

21,52

56,8

300

33

11

¼ riedená

31,8

36,1

300

20

6,7

1/8 riedená

45,6

8,4

300

7

2,3

Záver
Pri vodnom výluhu odpadu generátorového plynu z úložiska Kalinovo bola inhibícia
rastu pri neriedených koncentráciach 100 %, pri ½ redení bola najvyššia inhibícia u Zea mays
- 61 %, pri ¼ riedení bola najvyššia inhibícia u Vicia sativa - 40 % a pri 1/8 riedení bola opäť
najvaššia inhibícia u Zea mays - 11 %. Vodný výluh pochádzajúci z Kalinova sa vyznačuje
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významnou ekotoxicitou a mutagenitou, vzhľadom na zlú rozpustnosť polyaromátov ešte aj
pri polovičnom riedení predstavuje 50 % fytotoxicitu. Všetky riedenia dosiahli preukázateľnú
mutagenitu chromozómov. Jedná sa o vysoko toxický a mutagénny odpad. Zistené skutočnosti
sú významné pre následný manažment úložiska a najmä pre fytoremediačné postupy.
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Abstract
The natural extracts – Ridostin and Ferrovir are immunomodulators acting as intreferon inducers. They
are agents that promote the production and release of interferons (IFNs). The IFNs represent an early host
defense also known as the innate immune response to virus infections. They possess antiviral, antiproliferative
and immunomodulatory effects. The aim of this study was to study influence of Ridostin and Ferrovir on the
growth of the cells and determine the best concentration of the natural compounds for studying antiviral effect.
The optimal concentration of Ridostin for GMK cells was 25 µg/ml, for Hep-2 cells was 12.5 µg/ml and the
concentration of Ridostin 50 µg/ml was optimal for L929 cell line. The best concentration of Ferrovir for GMK
cells was 350 µg/ml and for L929 cells was 600 µg/ml. These concentrations did not affect the growth of the cell
lines in comparison with the cell control.

Keywords: Interferons; Growth curves; Ridostin; Ferrovir; Coxsackieviruses.

Introduction and formulation of aim
Host responses are divided into innate or immediate and adaptive responses.
Interferons (IFNs) play an important role in the innate immune response to virus infections.
They are a family of structurally related cytokines which induce several pleiotropic responses,
including antiviral, antitumor, immunomodulatory, antiparasitic, and antiproliferative
activities [1]. Agents that promote the production and release of IFNs are IFN inducers.
Coxsackieviruses (CVs) are members of the family Picornaviridae, the genus
Enterovirus of small non-enveloped viruses with a single-stranded RNA genome in positive
orientation that acts directly as mRNA in infected cells [2, 3]. In man, human enteroviruses
spread usually by the oral-faecal route, but respiratory transmission may also be possible. CVs
are divided into two subgroups A and B according to their pathogenesis in newborn mice.
These comprise of 24 (group A) and 6 serotypes (group B) [4]. Acute coxsackievirus infection
can cause illnesses ranging from mild respiratory infections such as common cold to severe
diseases such as encephalitis, aseptic meningitis, pleurodynia and many others [5]. These
viruses have been implicated in the pathogenesis of several chronic human diseases, including
chronic myocarditis, pancreatitis and type I insulin-dependent diabetes mellitus [6]. At present
there are no known antiviral agents.

677

BIOLÓGIA

This study was carried out to analyse the best concentration of the natural
compounds, Ridostin and Ferrovir for studying antiviral effect. Cell lines which are
commonly used for studying coxsackieviruses, and a mouse cell line which is known to
produce interferons on induction by double stranded RNA were used. Ridostin and Ferrovir
are interferon inducers and immunomodulators. Ridostin is a double stranded interferon
inductor obtained from strains of yeast Saccharomyces cerevisiae. Ferrovir is a complex of
native salmons' milt DNA conjugated with trivalent iron (Fe3+) [7, 8].

Materials and methods
Cell lines: GMK (Green monkey kidney) and Hep-2 (Human epidermoid carcinoma
of the larynx) cell lines were obtained from the Institute of Public Health, Bratislava, Slovak
Republic. L929 (murine aneuploid fibrosarcoma) cell line was a kind gift from Dr. Peter
Kabát, Institute of Virology, Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovak Republic. Cells
were grown in Eagle’s minimal essential medium (EMEM) supplemented with 5% fetal
bovine serum (FBS) for cell growth and with 1% HEPES and with antibiotics, penicillin
(PNC) 100 units/ml and streptomycin (STM) 100 µg/ml.
Antiviral agents: Ridostin and Ferrovir were obtained from D. I. Ivanovsky Institute
of Virology, Moscow, Russian Federation.
Different concentrations of RIDOSTIN (50, 25, 18.75, 12.5 µg/ml) and FERROVIR
(700, 600, 500, 350 µg/ml) were used to analyze their influence on the growth of different cell
lines. Both the preparations were diluted in the medium used for growing the cells. Cells were
grown in small flasks (10 ml) with the different dilutions of the preparations and with only
medium for cell controls. Cells were counted at time intervals of 2 hrs, 5 hrs, 11 hrs, 24 hrs,
48 hrs, 72 hrs and 96 hrs. Subsequently, the growth curves were made.

Results and discussion
The growth curves show that different concentrations of Ridostin did not affect the
growth of the three cell lines. The concentration of Ridostin 25 µg/ml did not have the
influence on the growth of the GMK cells (fig. 1), but this concentration affected the growth
of the Hep-2 cells (fig. 2). Ridostin at the concentration 18.75 µg/ml had a negative effect on
this cell line (fig. 3). The attachment efficiency of the Hep-2 cells in the comparison with the
cell control was same at the concentration 12.5 µg/ml (fig. 4). Ridostin at the concentration 50
µg/ml did not affect the growth of the L929 cells (fig. 5) and had a negative effect on the
attachment of the GMK cells (fig. 6).
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Fig. 1 Growth curve of GMK cells with RIDOSTIN
at 25 µg/ml

Fig. 2 Growth curve of Hep-2 cells with RIDOSTIN
at 25 µg/ml

Fig. 3 Growth curve of Hep-2 cells with RIDOSTIN
at 18.75 µg/ml

Fig. 4 Growth curve of Hep-2 cells with RIDOSTIN
at 12.5 µg/ml

Fig. 5 Growth curve of L929 cells with RIDOSTIN
at 50 µg/ml

Fig. 6 Growth curve of GMK cells with RIDOSTIN
at 50 µg/ml

C – control, R – ridostin

The influence of Ferrovir was studied on the growth of the two cell lines – GMK and
L929 cells. The concentration of Ferrovir 700 µg/ml and 500 µg/ml had the influence on the
attachment efficiency of the GMK cells (fig. 7,8), whereas Ferrovir at the concentration 350
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µg/ml did not have the influence on the growth of the GMK cells (fig. 9). At the concentration
600 µg/ml Ferrovir did not affect the growth of the L929 cells (fig. 10).

Fig. 7 Growth curve of GMK cells with FERROVIR
at 700 µg/ml

Fig. 8 Growth curve of GMK cells with FERROVIR
at 500 µg/ml

Fig. 9 Growth curve of GMK cells with FERROVIR
at 350 µg/ml

Fig. 10 Growth curve of L929 cells with FERROVIR
at 600 µg/ml

C – control, F - ferrovir

Conclusion
Ridostin and Ferrovir are not harmful to the cells studied by us which were of human,
monkey and mouse origin. The optimal concentrations of the two compounds can be used for
interferon induction and antiviral studies.
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Abstrakt
Spoločenstvá mikroskopických rias sú subjektom rôznych úrovní biotického a abiotického stresu, kde
sa prejavujú širokou potenciou pre aklimatizáciu a adaptáciu. Vláknitá zelená riasa z rodu Klebsormidium je
všadeprítomná, má vnútornú tomu podriadenú širokú ekologickú valenciu a rovnako širokú biologickú plasticitu,
ktorá jej umožňuje prežiť v nepriaznivých podmienkach. Pravdepodobne práve súbor dormantných buniek sa
reprezentuje sám o sebe ako potenciálna zložka prirodzenej genetickej diverzity a práve oni môžu byť
zodpovedné za dlhodobú životnosť a ochranu, ktorá umožňuje opätovne znovu začať rásť pri vhodných
podmienkach.

Kľúčové slová: Klebsormidium; dormancia; polárne oblasti; zelené riasy.

Úvod a formulácia cieľa
V chladných ako vodných tak aj terestrických biotopoch polárnych regiónov
a v sezónnych chladných oblastiach temperátnej zóny zaujímajú práve riasy spolu s
cyanobaktériami dominantné postavenie a hrajú kľúčovú rolu ako primárni producenti [1, 2,
3, 4, 5].
Neustálemu vystaveniu tlaku rozmanitých stresových faktorov si mikroorganizmy
osvojili rozdielne životné stratégie [5, 6].
Jednou z potenciálnych možností prežitia dlhých nepriaznivých období je tvorba špecifických,
tzv. dormantných štádií v životnom cykle. Typickou charakteristikou tohto štádia je zmena
v intenzite fyziologických procesov. Tieto procesy sú kombinované s ďalšími ochrannými
mechanizmami voči stresovým faktorom ako je hrubnutie bunkových stien, ultraštrukturálne
zmeny membrán, akumulácia zásobných materiálov, produkcia špeciálnych ochranných látok
ako pigmenty, aminokyseliny prípadne sacharidy [7]. Bunky v dormantnom štádiu sa
nemnožia, sú podstatne odolnejšie voči vplyvom stresových faktorov než vegetatívne bunky a
po návrate do priaznivých podmienok si zachovávajú svoju vitalitu.
Rod Klebsormidium, ktorý reprezentujú zelené nevetvené vláknité riasy s priemerom
buniek do 15 µm, je jedným z najrozšírenejších rodov zelených rias, vyskytuje sa takmer
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všade, polárne oblasti nevynímajúc. Je to riasa, ktorá sa dá pomerne ľahko pestovať, a tak
môže byť vhodným laboratórnym modelom pre experimentálne štúdie [8, 4, 9, 10].
Cieľom našej práce bolo poodhaliť stratégiu buniek pri prechode z vegetatívnej fázy
do dormantnej a naopak.

Materiál a metódy
Štúdium sa uskutočnilo na súbore 4 kmeňových kultúr (tab. 1) viacerých druhov rodu
Klebsormidium, ktoré reprezentujú štyri geograficky ale aj ekologicky navzájom odlišné
oblasti: Slovensko (Bratislava), Antarktídu (Ostrov kráľa Juraja), kanadskú Arktídu (ostrov
Ellesmere) a európsku časť Arktídy (súostrovie Svalbard). Experimentálne kmene sme
pestovali v klimatizovanej kultivačnej miestnosti pri stálej teplote 20 °C a žiarivkovom
osvetlení 48,6 µmol fotón.m-2.s-1 s režimom 12/12 hodín.
V optickom mikroskope JENAMED II (Carl Zeiss Jena) sme študovali morfologické
prejavy fenotypu kmeňov: hrúbku a štruktúru bunkovej steny, textúru cytoplazmy, morfológiu
pyrenoidu, škrobové zrná a ďalšie komponenty zásobného materiálu v bunke. Pod osobitným
zreteľom boli typy buniek, ktoré sú schopné vývinu do dormantných foriem. Pre názornú
dokumentáciu pozorovaných objektov a sled procesu sme vyhotovovali líniové kresby
a mikrofotografie v optickom mikroskope Leica DM 2500 s Nomarského kontrastom
pomocou kamery Leica DFC 290 HD a nasnímaný obraz spracovali softvérom LAS 3.5.0.
Tvorbu dormantných štádií rias v procese vysporiadúvania sa so stresovou záťažou
sme sledovali v dvoch experimentoch: 1) Vysušovanie kmeňa LUC 11 – odparom vody cez
vatovú zátku sa šikmý agar z Erlenmeyerovej banky počas 9 mesiacov rastu kultúry postupne
vysušoval do cca ¾ pôvodného objemu. Za tento čas riasy postupne vyčerpali dostupné živiny
z média spevneného agarom a kultúra nadobudla žltozelený vizuálny vzhľad. Kultúru v
takejto fyziologickej kondícii sme opäť naočkovali na čerstvú agarovú platňu a vystavili
rovnakým kultivačným podmienkam ako tomu bolo počas celého experimentu. Náznak
revitalizácie nárastu bol vizuálne pozorovateľný už po 3-5 dňoch až postupne celý nárast na
agarovej platni sa javil opäť v optimálnej rastovej kondícii ako tomu bolo na počiatku
experimentu.
2) Hladovanie kmeňov LUC 1, LUC 6, LUC 9 a LUC 11 na agarových platniach na piatich
variantoch kultivačného média (plné, zriedené 1/10, 1/20, 1/50 a bez média iba s destilovanou
vodou) pre urýchlenie vyčerpania živín riasou a navodenie tvorby dormantných štádií –
experimentálne kmene pri postupnom spotrebovávaní živín pri jednotlivých variantoch média
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začali prirodzene nerovnako vykazovať známky hladovania. Pri obidvoch experimentoch sme
vizuálne kontrolovali farbu riasového nárastu a v časových intervaloch mikroskopicky
sledovali charakter buniek vo vlákne po cytomorfologickej stránke a to podchytili líniovými
kresbami a mikrofotografiami.

Tab. 1 Experimentálne kmene riasy z rodu Klebsormidium.
Akronym =
kmeň
rok/číslo
izolátu

Morfometrické a morfologické charakteristiky kmeňov
Lokalita
Šírka (µm)

Dĺžka (µm)

Charakteristika kultúry

LUC 1 =
UHER 2003/06

Bratislava, náhrobný kameň na
cintoríne Kozia brána

5.1–8.1

(3)8.1–10.2(16.3)

ľahká fragmentácia, krátke
vlákna do 100 buniek;
v tekutom médiu chumáče
vlákien ponorené

LUC 6 =
KOVÁČIK
ANT
2003/87a

Antarktída, Ostrov kráľa
Juraja, Keller Peninsula,
zelený nárast na zvyšku
veľrybej kosti na morskom
pobreží

6.1–8.1

(3)6.1–12.2(21.4)

tvorba H-úsekov, vlákna
pozostávajúce z 500–1000
buniek, rastúce vo veľmi
kompaktných chumáčoch;
v tekutom médiu chumáče
vlákien ponorené

LUC 9 =
ELSTER
1991/3

Arktída, Kanada, Ostrov
Ellesmere, Swerdrup Pass,
oblasť morény Teardrop
Glacier, tmavozelené chumáče
v tečúcej vode potoka z
ľadovca
Arktída, Svalbard, NyAlesund, Austre
Broeggerbreen, kryokonitový
sediment

7.1–8.1

(5.1)8.1–13.2(18.3)

vlákna do 1000 buniek;
v tekutom médiu chumáče
vlákien ponorené

7.1–9.2

(5.1)7.1–12.2(17.3)

vlákna do 1000 buniek; v
tekutom médiu chumáče
vlákien ponorené

LUC 11 =
KAŠTOVSKÁ
2002/45

Výsledky a diskusia
Prvý experiment bol zameraný na vplyv vysušovania ako stresového faktoru na zmenu
v celkovom charaktere vlákien kmeňa LUC 11. Bohatý nárast kultúry na šikmom agare
signalizoval optimálnu rastovú kondíciu, ktorú potvrdili naše mikroskopické pozorovania,
z ktorých sme vyhotovili líniové kresby ilustrujúce aktuálnu cytomorfológiu buniek a vlákien
tohto kmeňa (obr. 1A). Bunky vlákien boli jednotnej morfológie, nástenné chloroplasty so
zreteľnými pyrenoidmi vykazovali vitálny charakter. Po deviatich mesiacoch vystavenia
vlákien účinku postupného prirodzeného vysušovania nadobudol nárast rias na agare
žltozelený vizuálny vzhľad. Na obr. 1B je celkový charakter vlákien, ktoré vykazujú zreteľnú
zmenu v morfológii oproti východiskovému stavu spred deviatich mesiacov. Z rovných,
prípadne jemne poohýbaných vlákien sa v priebehu času stali vlákna krivolaké s množstvom
ohybov a vydutín a ich bunková stena zhrubla. Pozorovaná bola značná redukcia nástenného
chloroplastu na scvrknutý útvar v strede buniek. Po opätovnom naočkovaní tohto riasového
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nárastu na čerstvú agarovú platňu sme už po 3-5 dňoch vizuálne pozorovali náznak jeho
revitalizácie, postupne celý nárast zozelenal a vlákna sa opäť rozrástli do východiskového
stavu zo začiatku experimentu (obr. 1C). Tento experiment potvrdil potenciu rýchlej
schopnosti revitalizácie riasy Klebsormidium stresovaného vysušením, čo je v zhode
s pozorovaním, ktoré vykonali predošlí autori [11].

A

B

C

Obr. 1 Názorná ilustrácia zmeny vláknitej zelenej riasy rodu Klebsormidium v cytomorfológii a celkovom
charaktere vlákien v dôsledku vysušovania ako stresového faktoru a vznik dormantného štádia v rámci
ontogenézy. A – charakter vlákien na začiatku experimentu, B – charakter vlákien po deviatich mesiacoch,
C – charakter vlákien po revitalizácii.

Druhý experiment bol zameraný na vplyv hladovania ako stresového faktoru na zmenu
v celkovom charaktere vlákien kmeňov LUC 1, LUC 6, LUC 9 a LUC 11. Pri
mikroskopickom študovaní inokula experimentálnych kmeňov z hľadiska cytomorfológie
buniek a vlákien sme overili ich vitálny charakter. Z každodenných mikroskopických
pozorovaní charakteru buniek vo vláknach počas jedného mesiaca môžeme konštatovať, že
kmene pri postupnom spotrebovávaní živín v jednotlivých variantoch kultivačného média
začali prirodzene nerovnako vykazovať známky hladovania. Vlákna vitálneho charakteru
a jednotnej morfológie postupne pri jednotlivých piatich variantoch kultivačného média
nadobúdali odlišný charakter. Bunková stena vlákien postupne hrubla, bunky nadobudli
špecifický vzhľad. Obsah buniek sa zapĺňal tukovými kvapôčkami (obr. 2), ktoré boli
v raných fázach miniatúrne a v malom množstve, ale postupne sa ich počet zvyšoval a
nadobúdali väčšie rozmery; rádovo z cca 20-30 kusov drobných až po cca 3-5 kusov
a ojedinele len jednu veľkú tukovú kvapôčku v bunke. Tento experiment nám pomohol
poodhaliť mikroskopické zmeny charakteru vlákien v časovom slede vplyvom hladovania ako
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stresového faktoru. Na potvrdenie našich výsledkov sme celý experiment zopakovali ešte
jeden krát s rovnakým výsledkom.

Obr. 2 Vlákna riasy Klebsormidium v dormantnom štádiu pri hladovaní, keď takmer celý obsah buniek je
vyplnený lipidovými granulami.

Na podobný princíp vzniku dormantných buniek poukázal už kolektív autorov [12]
výskumom

tohto

javu

na

sladkovodnej

zelenej

riase

Tribonema

bombycinum

(Xanthophyceae), keď zistili, že k tvorbe dormantných štádií dochádza v starých kultúrach
následkom vyčerpania živín v médiu, pri kultivácii v médiu chudobnom na živiny a tiež pri
vysychaní. Podrobne tiež sledovali zmeny morfológie a ultraštruktúry, ku ktorým dochádzalo
pri premene vegetatívnych buniek na dormantnné formy. V priebehu hladovania, vegetatívne
bunky s tenkými bunkovými stenami sa zmenili na hrubostenné dormantné štádiá, ktoré
obsahovali veľa olejových kvapôčok v protoplazme. Túto akumuláciu olejových kvapôčok
pri dormantných bunkách spomína ešte aj iný autor [6]. V bunkách na prechode od
vegetatívnych k dormantným, chloroplasty sa premiestnili z periférie do centrálnej časti
bunky. S postupujúcim časom, dormantné bunky nadobudli typický súdkovitý tvar
a žltozelené sfarbenie. Bunkové steny viditeľne zhrubli a cytoplazma obsahovala veľa
olejových kvapôčok. Keď boli dormantné formy prenesené na čerstvé médium, množstvo
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olejových kvapôčok sa postupne zredukovalo a následne sa z dormantných buniek už počas
niekoľkých dní vyvinuli typické vegetatívne bunky.

Záver
Z rozsiahleho súboru údajov, vrátane kresbovej a mikrofotografickej dokumentácie je
možné predbežne konštatovať, že pri uvedenej manipulácii s riasami, kmene navzájom
nevykazovali zásadné rozdiely, hoci boli pôvodne izolované z geograficky a ekologicky
navzájom odlišných oblastí. Experimenty poukázali na dôležitosť dormantného štádia
v ontogenéze rias rodu Klebsormidium pri ich životnej stratégii a tiež ako čeliť vplyvu
stresových podmienok v záujme zachovania svojej existencie v danom prostredí.

Poďakovanie
Práca vznikla na základe finančnej podpory z projektov UK/149/2011 a VEGA
1/0868/11.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Broady P. A. (1989) Hydrobiologia 172, p. 77

[2]

Davey M. C. (1989) Polar Biol. 10, p. 29

[3]

Ellis-Evans J. C., Walton D. W. H. (1990) Polar Biol. 3, p. 151

[4]

Elster, J. (2002) In: Beyer, L. & Boelter, M. (eds) GeoEcology of Terrestrial Oases,
Ecological Studies, Springer-Verlag, Berlin, p. 303

[5]

Elster J., Benson E. (2004) In: Fuller B., Lane N. & Benson E. (eds.), Life in the
Frozen State. Taylor and Francis Book, CRC Press LLC, Boca Raton, USA, p. 111

[6]

Coleman A.W. In: Fryxell G.A. (1983) Survival strategies of the algae. Cambridge
University Press, Cambrige, p. 1

[7]

Elster J. (1999) In: Seckbach J. (ed.), Enigmatic microorganisms and life in extreme
environments. Kluwer Academic Publishers, p. 215

[8]

Lokhorst G. M. (1996) Comparative taxonomic studies on the genus Klebsormidium
(Charophyceae) in Europe. ustav Fisher Verlag, Stuttgart, p. 13

[9]

Škaloud P. (2006) Nova Hedwigia 83(3-4), p. 533

[10] Elster J., Degma P., Kováčik Ľ., Valentová L., Šramková K., Batista Pereira A. (2008)
Biologia 63(6), p. 843
[11] Genkel P. A., Pronina N. D. (1979) Ecology of Zygnema stellinum Vauch. during

687

BIOLÓGIA

desiccation of a shallow body of water. Biol. Bull. Acad. Sci. USSR 6(4), p. 504
[12] Nagao M., Arakawa K., Takezawa D., Yoshida S., Fujikawa S. (1999) J. Plant Res.
112(1106), p. 163

688

BIOLÓGIA
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Abstrakt
Skupina Arenaria serpyllifolia sa vyznačuje zaujímavou karyologickou a morfologickou variabilitou. V
strednej Európe sú známe diploidné populácie (2n=20), klasifikované zväčša ako A. leptoclados (2 poddruhy), a
tetraploidné populácie (2n=40) dvoch druhov – A. serpyllifolia s. str. a A. patula. Identifikácia niektorých rastlín
podľa doposiaľ publikovaných morfologických znakov je problematická. Spracovali sme rozšírenie skupiny A.
serpyllifolia na Slovensku založené na revízii 253 herbárových položiek. Najbežnejším taxónom je A.
serpyllifolia s.str. (218 lokalít), zvyšné dva druhy sú zriedkavejšie – A. leptoclados 27 lokalít, A. patula 8 lokalít
– pričom sa vyskytujú najmä v južnej polovici Slovenska. Zmeraním dvoch morfologických znakov na 193
položkách sa potvrdilo, že znak dĺžka tobolky je vhodný pre determináciu taxónov z tejto skupiny. Testovacie
analýzy DNA-ploidie prietokovou cytometriou ukázali, že 15 rastlín zo 4 populácií bolo tetraploidných. O
potrebe ďalšieho štúdia svedčí aj fakt, že jedna z tetraploidných populácií mala morfologické znaky
zodpovedajúce A. leptoclados.

Kľúčové slová: Arenaria; polyploidia; prietoková cytometria; taxonómia.
Úvod a formulácia cieľa
V početnom rode Arenaria s približne 200 druhmi rozšírenými na severnej pologuli
predstavuje skupina A. serpyllifolia variabilný komplex s niekoľkými taxónmi, ktorých počet
a taxonomické postavenie varíruje podľa koncepcie jednotlivých autorov [napr. 1, 2, 3]. V
strednej Európe je koncepcia skupiny A. serpyllifolia buď užšia, keď sú rozlišované štyri
taxóny na druhovej a poddruhovej úrovni – A. leptoclados (Reichenb.) Guss. subsp.
leptoclados, A. leptoclados subsp. viscidula (Rouy et Fouc.) Dvořák, A. serpyllifolia L. s. str.
a A. patula Martrin-Donos [2]. Opačným prístupom je rozlišovanie iba jedného druhu A.
serpyllifolia [4]. Niektorí autori rozlišujú A. serpyllifolia s. str. a A. leptoclados, ale A. patula
nie [1, 3]. Rozlišovacie znaky na určovanie jednotlivých taxónov zo skupiny A. serpyllifolia
sú zväčša kvantitatívneho typu, čo dobre vystihuje aj kľúč publikovaný v diele [2].
Areál skupiny A. serpyllifolia pokrýva takmer celú Európu (s výnimkou Azorských a
Faerských ostrovov, Islandu a Špicbergov) a priľahlé časti Afriky a Ázie. Rastliny z tejto
skupiny boli človekom zavlečené do Východnej Ázie, Austrálie, Nového Zélandu, Severnej
a Južnej Ameriky [3, 5]. Sú to zväčša vysoko svetlomilné jednoročné alebo ozimné byliny
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rastúce najmä pri cestách a chodníkoch, na úhoroch, rumoviskách a trávnatých kamenistých
miestach. Pri zohľadnení širšej koncepcie, A. serpyllifolia s.l. je diagnostickým druhom triedy
Sedo-Scleranthetea a zväzu Asplenio septentrionalis-Festucion pallentis [6]. Ďalej rastie
najmä v spoločenstvách z tried Festuco-Brometea a Stellarietea mediae. Na Slovensku
doposiaľ nebolo podrobné rozšírenie jednotlivých taxónov zo skupiny A. serpyllifolia
spracované. Udáva sa výskyt A. leptoclados na južnom Slovensku od Záhorskej po
Východoslovenskú nížinu [1, 2] a A. serpyllifolia s. str. na celom území [1]. Areál A. patula
nie je podľa [2] možné presne stanoviť, keďže druh nebol odlišovaný od zvyšných dvoch
druhov.
V skupine sú podľa doteraz zistených počtov chromozómov známe tri ploidné úrovne:
diploidná s 2n = 2x = 20, triploidná s 2n = 3x =30 a tetraploidná s 2n = 4x =40. Iba dva údaje
sú s inými počtami než násobkami základného chromozómového čísla x = 10, a síce n = 22,
resp. 2n = 44 [7, 8]. Arenaria leptoclados má 17 počtov diploidných a jeden tetraploidný
počet. Pre A. patula bolo publikovaných 5 tetraploidných počtov (z toho jeden n = 22).
Zvyšných 45 počtov chromozómov je pre rastliny, ktoré boli autormi určené ako A.
serpyllifolia. Z toho sú dva diploidné počty, jeden triploid a zvyšné sú tetraploidy. Zo
Slovenska boli publikované 3 diploidné počty pre A. leptoclados, 1 tetraploidný počet pre A.
patula a 5 tetraploidných počtov pre A. serpyllifolia s. str. [9, 10, 11, 12, 13, 14]. Jediný údaj
o obsahu DNA je pre tetraploidnú vzorku A. serpyllifolia 2C = 1,6 pg, avšak bol zistený
metódou Feulgenovej densitometrie [15].
Prvým cieľom štúdie bolo spracovať rozšírenie skupiny A. serpyllifolia na území
Slovenska na základe revidovaných herbárových položiek. Ďalším cieľom bolo vyhodnotiť
variabilitu A. leptoclados, A. patula a A. serpyllifolia s. str. v dvoch kvantitívnych
morfologických znakoch, ktoré sa v určovacích kľúčoch používajú na rozlišovanie týchto
taxónov. Predpokladom pre analýzu ploidie väčšieho počtu jedincov je testovanie vhodnej
metodiky a štandardu, preto sme analyzovali DNA ploidiu vybraných vzoriek zo skupiny A.
serpyllifolia pomocou prietokovej cytometrie.

Materiál a metódy
Rozšírenie zástupcov skupiny A. serpyllifolia na Slovensku sme spracovali podľa
revidovaných herbárových položiek z herbárov BRA, SAV a SLO (skratky podľa [16]).
Položky sme revidovali podľa publikovaného kľúča [2]. Ku každej lokalite sme vyhľadali
geografické súradnice, na základe ktorých bola vytvorená mapa rozšírenia. Grafický výstup
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bol spracovaný v programe Geomedia 5.0.
Na 193 herbárových položkách sme pomocou meracej lupy (Dioptra Turnov) merali
dĺžku tobolky a priemer semien (3-5 toboliek/semien z položky). Z nameraných hodnôt
znakov bol vyrátaný priemer, ktorý bol spolu s minimálnymi a maximálnymi hodnotami
znakov vyhodnotený univariačnou štatistikou. Rozdiely medzi taxónmi boli analyzované
Tukey-Kramer testom pomocou procedúry GLM v programe SAS 8.2.
Na stanovenie DNA ploidie vzoriek zo skupiny A. serpyllifolia bola použitá
prietoková cytometria (FCM) v Laboratóriu prietokovej cytometrie na Botanickom ústave
SAV v Bratislave. Rastliny na analýzy boli získané dvoma spôsobmi: 1) priamo v teréne
nazbierané rastliny boli navlhčené vodou a v plastovom vrecku prenesené do laboratória, kde
z nich boli pripravené vzorky na FCM. 2) z herbárových položiek boli vytriedené semená,
ktoré boli vysiate na vlhký filtračný papier v Petriho miskách. Po cca. 10 dňoch boli z
vyklíčených rastlín s vyvinutými klíčnymi listami pripravované vzorky na FCM nasledovným
spôsobom. Približne 0,5 cm2 čerstvo odtrhnutých mladých lístkov z rastlín Arenaria
zberaných v teréne alebo celé klíčiace rastliny (spolu niekoľko desiatok klíčencov na jednu
materskú rastlinu) bolo žiletkou nasekaných spolu s približne 0,5 cm2 mladého listu štandardu
v Petriho miske v 1 ml pufru Otto I (0,1 M monohydrát kyseliny citrónovej, 0,5% Tween 20),
ktorý bol chladený na ľade. Nasekaná zmes bola prefiltrovaná cez 42 µm nylonovú sieťovinu.
Získaná suspenzia bunkových jadier bola inkubovaná počas aspoň 5 min pri izbovej teplote.
Potom bola každá vzorka farbená pridaním 1 ml roztoku obsahujúceho pufor Otto II (0,4 M
Na2HPO4.12 H2O), 2-merkaptoetanol (2 µl/ml) a DAPI (4 g/ml). Vzorky boli potom uložené
cca. 10 min v tme pri izbovej teplote. Vzorky boli analyzované na prietokovom cytometri
Partec PA II s ortuťovou oblúkovou lampou HBO-100 (Partec GmbH, Nemecko) pri
priemernej rýchlosti cca. 20 jadier/min, pokiaľ nebolo pri každej vzorke zaznamenaných 5000
jadier. Na vyhodnotenie meraní bol použitý program FloMax 2.52 (Partec GmbH, Nemecko).
Ako štandard bol použitý Lycopersicon esculentum 'Stupické polní tyčkové rané' (2C = 1.96
pg, [17]). DNA ploidia vzoriek Arenaria bola odhadnutá na základe priemernej hodnoty G1
píku pomocou vzorca: DNA ploidná úroveň vzorky Arenaria = 2 [(priemerná hodnota G1
píku štandardu)/(priemerná hodnota G1 píku vzorky)/].

Výsledky a diskusia
Revidované herbárové položky z troch najväčších slovenských herbárov poskytli
pomerne reprezentatívny obraz o rozšírení jednotlivých taxónov zo skupiny A. serpyllifolia na

691

BIOLÓGIA

Slovensku (Obr. 1). Najrozšírenejším druhom je A. serpyllifolia (218 lokalít), ktorá síce
pokrýva pomerne rovnomerne územie Slovenska, avšak najviac zberov aj tak pochádza z
Podunajskej nížiny (36), Záhorskej nížiny (16), Východoslovenskej nížiny (13) a Nízkych
Tatier (13). Tu však môže okrem ekológie druhu hrať úlohu aj blízkosť významných
botanických pracovísk (Bratislava, Košice, Banská Bystrica) k uvedeným fytogeografickým
okresom. Napriek tejto našej domnienke, aj iní autori uvádzajú, že A. serpyllifolia s. str. je
rozšírená prevažne v nížinách a šíri sa na antropogénne biotopy vo vyšších polohách [1].
Zaujímavé je rozšírenie A. patula, ktorú sme určili zo zberov zo 6 lokalít z územia pozdĺž
južných hraníc Slovenska a iba z dvoch zberov zo severnejších území. Podobné je rozšírenie
A. leptoclados, ktoré je s jedinou výnimkou obmedzené na južné a juhozápadné regióny
Slovenska, čo súhlasí s údajmi v diele [1].

Obr. 1 Rozšírenie Arenaria leptoclados, A. patula a A. serpyllifolia s. str. na Slovensku

Výsledky meraní dvoch kvantitatívnych znakov potvrdili užitočnosť jedného z nich
(dĺžka tobolky) pre determináciu A. leptoclados, A. patula a A. serpyllifolia na Slovensku
(Tab. 1). Najdlhšie plody má A. serpyllifolia, najmenšie A. patula; hodnoty u A. leptoclados
sú intermediárne medzi uvedenými druhmi (štatisticky odlišné nie sú hodnoty priemerov pre
ostatné dva druhy). Hoci A. leptoclados a A. serpyllifolia sa signifikantne odlišujú aj v znaku
veľkosť semien, pre praktické určovanie tento znak význam nemá. Ďalším znakom, na
základe ktorého sme determinovali rastliny z herbárových položiek, bol pomer dĺžok
protistojných vetiev vidlice. Variabilita v tomto znaku sa ukázala byť zložitejšia, keďže
hodnoty uvedené pre A. leptoclados v použitom určovacom kľúči [2] sme zistili aj pri
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viacerých rastlinách A. serpyllifolia s. str. Je možné, že morfologická variabilita A.
serpyllifolia agg. na Slovensku je odlišná od variability v Česku, ktorú autor [2] opisuje, a
preto je potrebné overiť determinačné znaky ďalším štúdiom slovenských populácií.

Tab. 1 Výsledky deskriptívnej štatistiky pre morfologické znaky diferencujúce merané rastliny Arenaria
leptoclados (N = 21), A. patula (N = 8) a A. serpyllifolia s. str. (N = 164). Pre každý znak je uvedený medián a v
zátvorkách 5 a 95 percentily. Priemery skupín označených rôznymi písmenami sa signifikantne líšia (α = 0,05).
Znak

A. leptoclados

A. patula

A. serpyllifolia

priemer semien min. (mm)

(0,3-) 0,3 (-0,5)

(0,34-) 0,4 (-0,47)

(0,3-) 0,4 (-0,5)

priemer semien max. (mm)

(0,4-) 0,5 (-0,5)

(0,4-) 0,4 (-0,5)

(0,4) 0,5 (-0,6)

priemer semien (mm)

(0,35-) 0,4 (-0,5)

(0,37-) 0,4 (-0,48)

(0,4-) 0,45 (-0,5)

dĺžka tobolky min. (mm)

(2,4-) 2,9 (3,1)

(2,5-) 2,65 (-2,9)

(2,7-) 3,1 (-3,6)

dĺžka tobolky max. (mm)

(2,9-) 3,3 (-3,6)

(2,8-) 3,05 (-3,17)

(3,1-) 3,6 (-4,0)

dĺžka tobolky (mm)

(2,85-) 3,2 (-3,45)

ac

ac

(2,73-) 2,95 (-3,07)

bc

(3,0-) 3,5 (-3,85)

ac

ac

Výsledky analýz DNA ploidie prietokovou cytometriou ukázali, že 15 analyzovaných
rastlín zo skupiny A. serpyllifolia sú tetraploidy s 2n ~ 4x ~ 40. Metodika prípravy vzoriek z
listov alebo mladých rastlín s vyvinutými klíčnymi listami a s použitím paradajky
Lycopersicon esculentum 'Stupické polní tyčkové rané' ako štandardu je vhodná. Zaujímavým
výsledkom analýz DNA ploidie je, že aj rastliny, ktoré sme na základe morfologických
znakov determinovali ako A. leptoclados, sú tetraploidné. Pritom z 18 údajov o počte
chromozómov A. leptoclados z celého areálu je iba jeden tetraploidný počet [18], zvyšné sú
diploidné.

Záver
Príspevok sa zaoberá rozšírením, morfológiou a karyológiou taxónov zo skupiny A.
serpyllifolia, ktoré rastú na Slovensku. Na základe údajov získaných z 253 revidovaných
herbárových položiek sme zistili, že najhojnejším taxónom zo skupiny A. serpyllifolia na
Slovensku je A. serpyllifolia s. str. (218 lokalít); A. leptoclados a A. patula sú vzácne druhy s
27, resp. 8 lokalitami. Vyhodnotenie dvoch kvantitatívnych znakov zmeraných na 193
herbárových položkách zo skupiny A. serpyllifolia ukázalo, že znak dĺžka tobolky je vhodný
pre determináciu taxónov z tejto skupiny, zatiaľ čo podľa veľkosti semien sa taxóny skupiny
A. serpyllifolia nedajú spoľahlivo určiť. Pomocou prietokovej cytometrie sme zistili, že 15
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rastlín A. serpyllifolia agg. zo 4 populácií je tetraploidných.
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Abstrakt
Interferóny lambda (IFN-λ), resp. IFN typu III predstavujú relatívne novo objavenú skupinu IFN, ktorá
zahŕňa IFN-λ1 (IL-29), IFN-λ2 (IL-28A) a IFN-λ3 (IL-28B). Táto práca bola zameraná na štúdium vplyvu IFNλ2 na replikáciu vírusu chrípky Bro2a. Antivírusová aktivita IFN-λ2 bola sledovaná na A549, Vero, MDCK
a HeLa bunkách, ktoré boli predinkubované s rôznymi koncentráciami testovaného IFN a následne infikované
vírusom chrípky Bro2a. IFN-λ2 vykazoval antivírusový účinok v závislosti od koncentrácie. Za optimálnu bola
stanovená koncentrácia 20 ng/ml, pri ktorej sa dosiahol maximálny inhibičný efekt na replikáciu vírusu.
Najvýraznejší inhibičný účinok na replikáciu vírusu Bro2a bol zaznamenaný na Vero a A549 bunkách
stimulovaných daným IFN v porovnaní s MDCK a HeLa bunkami.

Kľúčové slová: vírus chrípky; interferón lambda

Úvod a formulácia cieľa
Vírus chrípky typu A je obalený vírus, ktorý patrí do čeľade Orthomyxoviridae.
Vírusové častice sú pleomorfné, majú najmä sférický tvar s priemerom približne 100 nm [1].
Genóm vírusu pozostáva z ôsmich segmentov jednovláknovej RNA negatívnej
polarity, ktoré kódujú 12 proteínov. Transkripcia a replikácia vírusového genómu prebieha
v jadre hostiteľskej bunky za účasti RNA-závislej RNA polymerázy [2].
Vírus chrípky typu A je bežný patogén, ktorý spôsobuje ťažkú vírusovú pneumóniu
s alveolárnym zápalom a infiltráciou neutrofilov a mononukleárnych buniek [3]. Primárnymi
cieľovými bunkami vírusu sú epiteliálne bunky horného dýchacieho traktu. Je schopný
infikovať aj ďalšie typy buniek, ako sú T bunky, monocyty/makrofágy a dendritické bunky.
Každý typ buniek odpovedá na vírusovú infekciu osobitým spôsobom [4]. Okrem lokálnych
respiračných príznakov môže vírus navodiť i mnohé systémové symptómy. Tie však už nie sú
spôsobené prítomnosťou samotného vírusu, ale mediátormi imunitnej odpovede – cytokínmi
[5].
Interferóny (IFN) predstavujú dôležitú skupinu cytokínov, ktoré sa vyznačujú
schopnosťou indukovať v bunkách rezistenciu voči vírusovej infekcii [6]. IFN-λ1 (IL-29),
IFN-λ2 (IL-28A) a IFN-λ3 (IL-28B) sú členmi relatívne novo objavenej skupiny IFN
označenej λ alebo IFN typu III [7]. Tieto novo opísané cytokíny sa od IFN typu I odlišujú
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štruktúrne i geneticky [8]. Sú im však funkčne podobné [6]. Ich syntéza môže byť indukovaná
vírusovou infekciou, stimuláciou lipopolysacharidmi (LPS) alebo poly (I·C) [9].
Hoci IFN-λ používajú odlišné receptorové systémy v porovnaní s IFN typu I, aktivujú
rovnaké signalizačné transdukčné dráhy [10]. Indukujú fosforyláciu signálnych transduktorov
a aktivátorov transkripcie (signal transducers and activators of transcription, STAT) vrátane
STAT2, ktorý je charakteristickým znakom odpovede IFN typu I [11].
IFN typu III preukazujú niekoľko spoločných čŕt s IFN typu I, ako sú antivírusová,
antiproliferačná a in vivo antitumorová aktivita [8]. Chránia bunky pred vírusovou infekciou
a zvyšujú expresiu molekúl MHC triedy I [6].
Cieľom tejto práce bolo zistiť, či nové IFN-lambda ovplyvňujú replikáciu vírusu
chrípky. Zamerali sme sa na aktivitu IFN-lambda 2.

Materiál a metódy
Bunkové línie:
A549 – epiteliálne bunky derivované z ľudského pľúcneho karcinómu
Vero – fibroblastoidné bunky obličiek mačiaka zeleného
MDCK – polarizované imortalizované epitelové bunky derivované z distálnych tubulov psích
obličiek
HeLa – epiteliálne bunky izolované z ľudského karcinómu krčka maternice
Bunkové línie boli kultivované v médiu MEM obohatenom o 10% FCS, 40 µg/cm-3
penicilínu/streptomycínu a 2 mmol/dm-3 L-glutamínu. Kultivácia prebiehala v termostate pri
37°C a 5% CO2.
Vírusový kmeň:
Bro2a (H7N1) - rekombinantný vírus obsahujúci M a HA gény z vtáčieho kmeňa Rostock
H7N1 (A/chicken/Germany/34) a gény pochádzajúce z ľudského kmeňa H1N1 (A/Bel/42)
Vírus bol kultivovaný na 10 – dňových fertilných kuracích embryách.
Interferón:
Interleukín 28A – rekombinantný myšací IL-28A/IFN-lambda 2 (BIOMEDICA Slovakia
s.r.o.)
Stanovenie vplyvu IFN na replikáciu vírusu chrípky
A549, Vero, MDCK a HeLa bunky vyrastené v 24 jamkovej platničke boli
predinkubované s rôznymi koncentráciami testovaného interferónu počas 24 hod. v termostate
pri 37°C a 5% CO2. Boli použité nasledovné koncentrácie interferónu: 0; 1; 2,5; 5; 10; 20 a 40
ng/ml. Po inkubácii boli kontrolné (bez IFN) a predinkubované bunky infikované vírusom
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Bro2a s multiplicitou infekcie (MOI) 5 PFU/bunka. Po adsorbcii vírusu (1 hod.) sa bunky
trikrát premyli fyziologickým roztokom pH 7,2 a kultivovali v MEM bez prídavku sér pri
37°C. Po 48 hod. po infekcii sa bunky z každého typu zoškrabali, centrifugovali 2 minúty pri
500 x g a zmrazili na – 70°C. Titer vírusu v jednotlivých supernatantoch sme stanovili
metódou plakovej titrácie na MDCK bunkách.
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. Bunky sme infikovali zoškrabanou suspenziou buniek
s pomoženým vírusom vyriedenou päťkovým riedením a nechali adsorbovať 1 hod. Po
uplynutí doby adsorbcie sme bunky premyli fyziologickým roztokom pH 7,2 a zaliali 0,5%
karboxymetylcelulózou zmiešanou s MEM. Platničky sme inkubovali v termostate a o 2 dni
sme bunky zafixovali prostredníctvom fixačného roztoku a zafarbili karbolfuchsínom. Po
vysušení sme spočítali plaky a vypočítali titer.

Výsledky a diskusia
Najskôr sme stanovili infekčný titer vírusu Bro2a plakovou titráciou na jednotlivých
bunkových líniách. Zistili sme, že vírus chrípky Bro2a je schopný tvoriť plaky len na MDCK
a Vero bunkách, avšak plaky vzniknuté na Vero bunkách sú veľmi malé. Na HeLa a A549
bunkách daný vírus plaky netvorí. Infekčný titer vírusu Bro2a určovaný na MDCK bunkách
bol 8,89. 106 PFU/ml a na Vero bunkách 7,96. 106 PFU/ml.
Keďže vírus chrípky Bro2a tvorí dobre viditeľné plaky len na MDCK bunkách, titer
vírusu pomnoženého na jednotlivých bunkových líniách sme v experimentoch stanovovali
plakovou titráciou na MDCK bunkách, ako je opísané v materiáloch a metódach.
Pred uskutočnením našich experimentov bolo potrebné určiť optimálnu koncentráciu
testovaného IFN, pri ktorej budeme sledovať jeho vplyv na replikáciu vírusu Bro2a.
Spočiatku boli Vero bunky predinkubované s koncentráciami IFN 1; 2,5; 5 ng/ml. Avšak pri
týchto koncentráciách IFN sme nezaznamenali výraznejšie zníženie titra vírusu Bro2a
v porovnaní s kontrolnými bunkami (bez IFN). Z tohto dôvodu sme pristúpili k vyšším
koncentráciám IFN a to 10; 20 a 40 ng/ml. Za optimálnu sme zvolili koncentráciu IFN 20
ng/ml, pri ktorej sa dosiahol najvyšší efekt na replikáciu vírusu Bro2a. Koncentrácia IFN
vyššia ako táto koncentrácia mala za následok zoslabenie jeho antivírusového účinku.
Okrem optimálnej koncentrácie IFN bolo potrebné stanoviť aj optimálnu dobu
infekcie, po ktorej budeme sledovať účinok IFN na replikáciu vírusu Bro2a. Účinok IFN bol
sledovaný v rôznych časových intervaloch: po 24, 48 a 72 hod. po infekcii.
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Inhibičný účinok IFN zaznamenaný po 48 hod. po infekcii bol väčší v porovnaní
s účinkom pozorovaným 24 hod. po infekcii. Po 72 hod. sa účinok IFN už ďalej nezvyšoval.
Na základe týchto zistení a výsledkov z predchádzajúceho experimentu sme sa
rozhodli, že všetky testované bunkové línie budú predinkubované s koncentráciami IFN 10;
20 a 40 ng/ml a účinok IFN bude sledovaný po 48 hod. uplynutých od infekcie.
Vplyv komerčne dostupného IFN-λ2 na replikáciu vírusu chrípky Bro2a bol študovaný
na A549, Vero, MDCK a HeLa bunkách.
Najvýraznejší inhibičný účinok IFN-λ2 na replikáciu vírusu Bro2a bol pozorovaný na
Vero bunkách stimulovaných daným IFN v porovnaní s MDCK a HeLa bunkami (obr. 1, obr.
2 a obr. 3). Zistili sme, že IFN-λ2 vykazuje antivírusovú aktivitu v závislosti od jeho
koncentrácie. Najvýraznejšie zníženie titra vírusu a teda najvyšší inhibičný účinok na
replikáciu vírusu Bro2a sme zaznamenali pri koncentrácii 20 ng/ml. Inhibičný účinok, ktorý
sa prejavil pri tejto koncentrácii IFN, sa považuje na základe nepárového t-testu za štatisticky
významný. Pri použití vyššej koncentrácie IFN (40 ng/ml) sa však už nepreukázal ešte väčší
antivírusový účinok IFN (štatisticky menej významný), ako sme očakávali. Vero bunky sa
javia ako navhodnejšie pre štúdium antivírusového účinku IFN, keďže neprodukujú vlastné
IFN, ktoré by mohli ovplyvniť účinnosť testovaného IFN [12].

Obr. 1 Vplyv jednotlivých koncentrácií IFN-λ2 na replikáciu vírusu Bro2a na Vero bunkách, * štatistická
signifikancia (* P< 0,05; ** P< 0,02; *** P< 0,01), 100% predstavuje 104 PFU/bunka.
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Obr. 2 Vplyv jednotlivých koncentrácií IFN-λ2 na replikáciu vírusu Bro2a na MDCK bunkách, * štatistická
signifikancia (* P< 0,05; ** P< 0,02; *** P< 0,01), 100% predstavuje 106 PFU/bunka.

Obr. 3 Vplyv jednotlivých koncentrácií IFN-λ2 na replikáciu vírusu Bro2a na HeLa bunkách, * štatistická
signifikancia (* P< 0,05; ** P< 0,02; *** P< 0,01), 100% predstavuje 104 PFU/bunka.

Štatisticky významné zníženie titra vírusu Bro2a bolo pozorované na A549 bunkách
predinkubovaných s testovaným IFN v porovnaní s kontrolnými bunkami (obr. 4).
Najvýraznejší inhibičný efekt na replikáciu IAV sme dosiahli pri rovnakej koncentrácii IFNλ2 ako v prípade Vero buniek (20 ng/ml). Antivírusový účinok IFN sledovaný na A549
bunkách nebol však tak silno závislý od jeho koncentrácie, ako bolo možné vidieť na Vero
bunkách.

Obr. 4 Vplyv jednotlivých koncentrácií IFN-λ2 na replikáciu vírusu Bro2a na A549 bunkách, * štatistická
signifikancia (* P< 0,05; ** P< 0,02; *** P< 0,01), 100% predstavuje 103 PFU/bunka.
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Zistili sme, že bunkové línie sú menej vnímavé k IFN-λ v porovnaní s IFN typu I.
V prípade IFN-α na dosiahnutie rovnakého inhibičného účinku, ktorý sme zaznamenali pri
koncentrácii 20 ng/ml IFN-λ2, je potrebná koncentrácia iba 1,25 ng/ml.

Záver
Výsledky našich experimentov ukázali, že nový interferón skupiny lambda (λ2)
vykazuje ihibičný efekt na replikáciu vírusu chrípky Bro2a, ktorý jednak závisí od jeho
koncentrácie a jednak od typu bunkovej línie.
Stanovili sme optimálnu koncentráciu 20 ng/ml IFN-λ2, pri ktorej sa dosahuje najvyšší
efekt na replikáciu vírusu Bro2a.
Najvýraznejší antivírusový účinok IFN-λ2 bol pozorovaný na Vero bunkách, ktoré
boli stimulované daným IFN.
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Sezónna dynamika komárov (Diptera, Culicidae) v inundačnom území Ipľa
v blízkosti Šiah
Brigita Škultétyová Bolgárová, Jozef Halgoš
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská dolina, 84215
Bratislava, Slovensko, brigib21@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Komáre (Diptera, Culicidae) sú najviac rozšírené krv cicajúce ektoparazity a vektory
mnohých vážnych ochorení. Do čeľade Culicidae patrí vyše 3000 druhov rozšírených po
celom svete. Z územia Slovenska je známych 49 druhov [1]. Druhy komárov sú kozmopolitne
rozšírené, vyskytujú sa od polárneho kruhu smerom k rovníku. Vyskytujú sa v nížinách
i v horských ekosystémoch.
Alúvium Ipľa v študovanej oblasti predstavuje posledný fragment meandrujúcej
neregulovanej rieky [2]. Toho dôkazom je aj skutočnosť, že územie je od roku 1998 zapísané
do medzinárodného zoznamu mokradí významných predovšetkým ako biotopy vodného
vtáctva [2].
Pravidelne zaplavované nivné lúky, lužné lesy, vysokobylinné mokrade predstavujú
vhodné podmienky pre vývin komárov. Počas roku 2010 sme sledovali druhové spektrum
imág komárov v inundačnom území Ipľa v blízkosti mesta Šahy. Našim cieľom bolo zistiť
sezónnu dynamiku imág komárov a vplyv vybraných ekologických faktorov na ich aktivitu.

Materiál a metódy
Terénna časť nášho výskumu sa nachádza na juhu stredného Slovenska v obci Ipeľské
Predmostie, ktorá je vzdialená 10 km na východ od mesta Šahy. Úsek Ipľa v študovanom
území označujeme ako stredný úsek, ktorý je najviac meandrujúcim úsekom. Miestom zberu
imág komárov bola čistinka v blízkosti lužného lesíka na pravom brehu Ipľa.
Materiál imág komárov sme získali v približne 10 dňových intervaloch od konca apríla
do začiatku októbra počas roku 2010. Zber imág komárov sme vykonávali pomocou
(modifikovanej) entomologickej pasce popísanej Mulhernom [3] ako „New Jersey mosquito
light trap“, kde ako atraktant pôsobí ultrafialové svetlo.
Význam pasce spočíva v tom, že spektrum ultrafialového žiarenia atrahuje imága
komárov – samičky aj samčeky. Pasca sa skladá zo štyroch základných častí: kovový kryt
ventilátora a motora, svetelný zdroj (UV výbojky), ventilátor, zberné vrece.
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Pascu sme zapínali po dobu 2 hodín od času astronomického západu slnka. V túto dobu sa
začína večerné maximum náletovej aktivity komárov. Ultrafialová výbojka atrahuje hmyz,
ktorý je následne nasávaný ventilátorom do zberných vriec. Zberné vrecia sme odoberali a
vymieňali v 25 minútových intervaloch. Hmyz sme usmrcovali parami chloroformu, následne
sme vytriedili imága komárov.
Na zistenie vplyvu vybraných ekologických faktorov prostredia (teplota a vlhkosť
vzduchu, rýchlosť vetra a intenzita osvetlenia) sme na začiatku každého 25 minútového
intervalu merali a zapisovali hodnotu uvedených faktorov prostredia. Na získavanie daných
údajov sme použili meracie prístroje ALMEMO a AURIOL.
Samice sme uchovávali nasucho, samce fixovali 96% etylalkoholom. Zo získaného
materiálu samcov boli urobené mikroskopické preparáty. Samcov sme determinovali na
základe hypopýgia, samice podľa morfológie celého tela.

Výsledky a diskusia
V roku 2010 sme v inundačnom území Ipľa v študovanej lokalite zistili 22 druhov
komárov patriacich do 6 rodov (Tab.1). Podobne zistili Brestovský a Jalili [4] v rokoch 1999
a 2000 v inundačnom území Ipľa v okolí Šiah na siedmych lokalitách 22 druhov komárov,
patriacich do 5 rodov.
Z hľadiska kvantity v našich zberoch prevažoval eurygamný druh Anopheles
maculipennis. Tvoril 34,16% z celkového množstva jedincov. Uvedený druh znáša lepšie
suchšiu klímu a svoj vývin prekonáva v malých a plytkých vodných nádržiach [5], ktoré sa
v roku 2010 vyskytovali hojne v dôsledku zväčšenému množstvu dažďových zrážok
v polovici mája a začiatkom júna. Krivka abundancie druhu Anopheles maculipennis má
trojvrcholový

charakter (Obr. 1). Petrus [6] pri porovnaní druhového spektra komárov

odchytených metódou svetelnej pasce a náletom na živého atraktanta (koňa) pri Bratislave
zistil výrazné rozdiely u druhu Anopheles maculipennis. V rokoch 1993 a 1994 náletom na
živého atraktanta zaznamenal len 7 samičiek, avšak odchytom do svetelelnej pasce 440
samičiek. Podľa autora [6] je uvedený druh pravdepodobne vo väčšej miere atrahovaný
ultrafialovým svetlom.
Druhým najmasovejším druhom bol druh Ochlerotatus sticticus, ktorý je typickým
kalamitným druhom záplavových oblastí. Počas sledovaného obdobia sme zaznamenali 2
vrcholy početnosti, a to začiatkom mája a začiatkom júla (Obr. 1). Po tomto období
nasledoval pokles jeho početnosti. Vysvetľujeme to s úbytkom zrážok a tým pádom menšou
plochou zaplavených oblastí.
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Tab. 1 Prehľad zistených druhov komárov a ich percentuálne zastúpenie
DRUH
An. maculipennis s.l. (Meigen, 1818)
An. hyrcanus (Pallas, 1771)
An. claviger (Meigen, 1804)
Ae. vexans (Meigen, 1830)
Ae. cinereus (Meigen, 1818)
Ae. rossicus (Dolbeshkin, Gorickaja et Mitrofanova, 1930)
Ochl. sticticus (Meigen, 1838)
Ochl. dorsalis (Meigen, 1830)
Ochl. caspius (Pallas, 1771)
Ochl. nigrinus (Eckstein, 1918)
Ochl. geniculatus (Olivier, 1791)
Ochl. cantans (Meigen, 1818)
Ochl. exrucians (Walker, 1856)
Ochl. cataphylla (Dyar, 1916)
Ochl. communis (De Geer, 1776)
Ochl. rusticus (Rossi, 1790)
Ochl. flavescens (Müller, 1764)
Cx. pipiens (Linnaeus, 1758)
Cx. modestus (Ficalbi, 1890)
Cx. territans (Walker, 1856)
Cs. annulata (Schrank, 1776)
Ur. unguiculata (Edwards, 1913)

%
34,16
0,18
0,62
10,49
1,986
0,041
30,71
0,682
0,02
0,062
0,02
2,173
0,6
0,165
0,124
0,041
0,02
13,617
4,056
0,02
0,02
0,165

počet
1651
9
30
507
96
2
1484
33
1
3
1
105
29
8
6
2
1
658
196
1
1
8

Na lokalite sme zistili troch zástupcov rodu Culex a to Culex modestus, Culex territans
a Culex pipiens, ktorý bol zároveň tretím najviac zastúpeným druhom. Na rozdiel od druhu
Ochlerotatus sticticus, ktorý prevládal do konca júla, bol druh Culex pipiens viac rozšírený od
začiatku júla až po koniec septembra (Obr. 1).
Medzi zistenými druhmi boli aj vzácne a zriedkavé druhy ako druhy Anopheles
hyrcanus, Ochlerotatus caspius, Ochlerotatus nigrinus, Ochlerotatus geniculatus. Druh
Anopheles hyrcanus bol na Slovensku prvý krát zistený v roku 2004 pri Bratislave v NPR Šúr
[7] . V Maďarsku patrí medzi mierne rozšírené druhy [8] , odtiaľ sa posúva hranica jeho
pôvodného areálu smerom na sever vplyvom globálneho oteplovania. V našich zberoch sme
zistili reprezentantov jednej letnej generácie, celkovo 9 samičiek daného druhu.
Krivka sezónnej dynamiky komárov (Obr. 2) ukazuje v jarnom období

nárast

početnosti komárov, čo nebolo spôsobené výletom jarných druhov komárov, ale výletom
imág bežných kalamitných druhov, Aedes vexans a Ochlerotatus sticticus. Vplyvom
zväčšeného množstva daždových zrážok v polovici mája, ktoré na území zapríčinilo rozsiahle
záplavy, nasledovalo kalamitné premnoženie uvedených druhov.
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Celková abundancia jarných monovoltínnych druhov bola nízka. Naše výsledky sú
porovnateľné s prácou Benkovej [9], ktorá počas výskumu sezónnej dynamiky komárov
v podmienkach Biologickej stanice Šúr v rokoch 2002 a 2003 zistila tiež malú početnosť
jarných druhov komárov. Podľa Benkovej [9] uvedené zapríčinila nízka hladina podzemnej
vody v jarných mesiacoch, absencia jarných záplav a malé množstvo dažďových zrážok.
Výrazné vrcholenie výskytu komárov nastalo v období od konca júna do konca júla,
s vrcholom abundancie na začiatku júla. Ako vidno na obr. 1, bolo to spôsobené kalamitným
premnožením druhu Ochlerotatus sticticus.
Potom nasledovalo suchšie obdobie s nižšími teplotami vzduchu a s menším
množstvom dažďových zrážok, čo pravdepodobne spôsobilo, že početnosť komárov
výraznejšie nekolísala.

Obr. 1 Graf sezónnej dynamiky troch najviac zastúpených druhov imág komárov
na študovanej lokalite v roku 2010

Obr. 2 Graf sezónnej dynamiky imág komárov na študovanej lokalite v roku 2010
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Vplyv vybraných ekologických faktorov prostredia na aktivitu imág komárov sme
hodnotili pomocou náhodne vybraných zberov (Tab. 2). Vplyv intenzity osvetlenia je
významný najmä pri porovnaní prvého a tretieho intervalu zberu, medzi ktorými nastal
najväčší pokles hodnôt, približne o 1000 luxov. To sa prejavilo zvýšením počtu komárov
v treťom a štvrtom intervale zberu. Najpočetnejší druh Anopheles maculipennis sa vyskytoval
väčšinou pri menšej intenzite osvetlenia, okolo 10 luxov v treťom a štvrtom intervale.
V prvom a druhom intervale, keď intenzita osvetlenia bola vyššia, okolo 1000 luxov, sa
uvedený druh vyskytoval len ojedinele. Druhy Aedes vexans a Ochlerotatus sticticus sme
zaznamenali aj pri väčšej intenzite osvetlenia v prvom a druhom intervale zberu, avšak
najhojnejšie sa vyskytovali v treťom a štvrtom intervale zberu.
Hodnota vlhkosti vzduchu rovnomerne narastala s klesajúcou hodnotou teploty
vzduchu (negatívna korelácia). Hodnoty rýchlosti vetra sa väčšinou pohybovali okolo 0, čiže
nám neposkytujú dostatok informácií o vplyve uvedeného faktoru na aktivitu imág komárov.

Interval
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.
IV.

17.9.2010

8.8.2010

7.7.2010

26.6.2010

Dátum
23.5.2010

Tab. 2 Hodnoty nameraných faktorov a počtu odchytených imág komárov v náhodne vybraných zberoch
Teplota
vzduchu
(°C)
19,6
19
18,2
17
20,8
20
18,6
17,2
24,3
20,4
18,4
17,5
22,9
20,8
18,3
17,1
18,7
15,7
13,1
12,4

Vlhkosť
vzduchu
(%)
62
64
68
70
62
66
71
73
61
63
70
73
71
73
79
83
63
67
74
79

Intenzita
osvetlenia
(lx)
1054
342
0
0
1260
220
10
0
1800
160
13
0
1270
178
0
0
994
46
6
0

Rýchlosť
vetra(m/s)

Počet
jedincov

0
0
0,03
0,03
0,41
0,03
0,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,03
0,03
0
0,03

22
42
93
115
3
9
50
358
12
34
81
1178
1
13
123
198
5
53
90
82
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Záver
Celkovo sme determinovali 4832 imág komárov, 3028 samičiek, 1804 samcov.
Najviac jedincov komárov (1305) a najbohatšie druhové spektrum sme zistili na začiatku júla.
Výrazné vrcholenie počtu komárov bolo spôsobené druhom Ochlerotatus sticticus, avšak
celkovo dominoval druh Anopheles maculipennis. Na základe našich zistení najväčší vplyv na
aktivitu komárov mala intenzita osvetlenia spolu s teplotou a vlhkosťou vzduchu. Bohaté
druhové spektrum komárov dokazuje vysokú hodnotu a zachovalosť študovaného územia.
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Vplyv reštringovaného kŕmenia a potravovej odmeny na expresiu
hodinových génov per2 a npas2 v pečeni potkana
Dorota Šoltésová, Kristína Szántóová, Michal Zeman, Anna Veselá, Iveta Herichová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovenská republika; soltesova@fns.uniba.sk
Abstrakt
Cirkadiánny systém umožňuje organizmom očakávať rytmické zmeny prostredia a vopred sa im
prispôsobiť. Cirkadiánne oscilácie sú generované na podklade molekulárneho mechanizmu spätno-väzobných
slučiek hodinových génov a ich proteínových produktov, kam sa zapájajú aj gény per2 a npas2. Pre oscilátory
v periférnych tkanivách je najdôležitejším synchronizačným stimulom rytmický príjem potravy. V našej práci
sme sa preto zamerali na hodnotenie vplyvu reštringovaného príjmu potravy na 2h počas pasívnej fázy 24h cyklu
a vplyvu potravovej odmeny na expresiu per2 a npas2 v periférnych oscilátoroch pečene. Expresiu mRNA vo
vzorkách odobratých v 4h intervaloch počas 24h cyklu sme kvantifikovali pomocou real-time PCR. Zaznamenali
sme fázový posun expresie per2 a npas2 v pečeni reštringovaných potkanov v porovnaní s kontrolou. Potravová
odmena spôsobila trend k spomalenému klesaniu expresie npas2 ale nie per2 génu počas svetlej fázy 24h cyklu.
Z výsledkov vyplýva možný nepriaznivý dopad na funkciu pečene pri príjme potravy v nesprávnej fáze 24h
cyklu.

Kľúčové slová: cirkadiánny; rytmus; reštrikcia; periférny; synchronizácia; profil; oscilátor

Úvod a formulácia cieľa
Rotácia Zeme okolo vlastnej osi spôsobuje rytmicky sa opakujúce zmeny vonkajšieho
prostredia s periódou 24h. Keďže adaptácia na zmeny vonkajšieho prostredia je pre prežitie
organizmov nevyhnutná, vyvinul sa u nich cirkadiánny systém, umožňujúci rytmické zmeny
očakávať a v predstihu sa im prispôsobiť.
Cirkadiánny systém cicavcov sa skladá z hierarchicky organizovaných cirkadiánnych
oscilátorov. Centrálny oscilátor lokalizovaný v suprachiazmatických jadrách hypotalamu
(SCN) synchronizuje periférne oscilátory v ostatných orgánoch a tkanivách, okrem iných aj v
pečeni [1, 2, 3].
Cirkadiánne oscilátory generujú cirkadiánne rytmy fyziologických parametrov
a správania s voľne bežiacou periódou približne 24h. Podkladom pre generovanie
cirkadiánnych rytmov je molekulárny mechanizmus transkripčno-translačných spätnoväzobných slučiek hodinových génov a ich proteínových produktov [4].
V molekulárnom mechanizme spätnej väzby zohráva kľúčovú úlohu proteínový
heterodimér CLOCK/BMAL1, ktorý sa viaže na E-box sekvencie promótorov rôznych génov
a aktivuje ich transkripciu [5, 6]. V priebehu posledných rokov bol identifikovaný funkčný
homológ proteínu CLOCK, transkripčný faktor NPAS2 [7], tiež schopný vytvárať
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heterodiméry s BMAL1 [8]. V pečeni na začiatku svetlej fázy 24h cyklu CLOCK/BMAL1
(prípadne NPAS2/BMAL1) aktivuje transkripciu negatívnych komponentov spätno-väzobnej
slučky, hodinových génov period (per1, per2, per3) a cryptochrome (cry1, cry2). Per a cry
gény sú komponentmi negatívnej spätno-väzobnej slučky, úroveň expresie týchto génov
v pečeni vrcholí na konci svetlej fázy dňa. Vzniknuté proteíny tvoria heterodimér PER/CRY
a interakciou s CLOCK/BMAL1 (NPAS2/BMAL1) zabraňujú aktivácii vlastnej transkripcie
[2, 3]. Okrem hlavnej spätno-väzobnej slučky sú známe aj ďalšie regulačné slučky, do ktorých
sa zapájajú gény pre jadrové orphan receptory štrukturálne podobné kyseline retinovej, reverbα a rorα [3].
Cirkadiánne rytmy sú endogénne generované a v konštantných podmienkach
pretrvávajú (perzistujú) aj bez synchronizujúcich vplyvov (časových podnetov- Zeitgeberov)
z prostredia. Endogénna perióda cirkadiánnych rytmov sa mierne líši od 24h, molekulárne
oscilátory preto musia byť neustále synchronizované s environmentálnymi cyklami [9].
Najvýraznejším synchronizačným stimulom pre cirkadiánny systém sú svetelné signály,
vedené retinohypotalamickým traktom z gangliových buniek sietnice priamo do SCN [9].
SCN ďalej synchronizujú periférne oscilátory prostredníctvom nervových spojení,
humorálnych a metabolických signálov, či určovaním času príjmu potravy prostredníctvom
regulácie rytmov spánku a bdenia [9].
Viaceré experimentálnych výsledky dokazujú, že pre periférne oscilátory je
najdôležitejším Zeitgeberom rytmický príjem potravy [10, 11]. Časovo obmedzený príjem
potravy je aj bez funkčného cirkadiánneho oscilátora v SCN schopný synchronizovať
behaviorálne rytmy aj rytmickú expresiu hodinových génov v periférnych orgánoch [12].
Synchronizačný účinok reštringovaného príjmu potravy je dostatočne výrazný aj v prítomnosti
signálov z funkčného SCN. Príjem potravy obmedzený na 1h v priebehu svetlej fázy 24h
cyklu môže spôsobiť úplnú stratu rytmického profilu krvného tlaku, tepovej frekvencie
a rytmu aktivity potkanov [13]. Rytmický príjem potravy je schopný synchronizovať
cirkadiánne oscilátory v pečeni nezávisle od SCN a svetlených podmienok [11]. Podobný
efekt bol zaznamenaný u myší s reštringovaným prístupom k potrave. V dôsledku obmedzenia
prístupu k potrave na svetlú (pasívnu) fázu 24h cyklu nastáva fázový posun expresie
hodinových génov v pečeni, obličkách, srdci a pankrease myší vzhľadom k expresii v SCN,
dochádza k stavu charakterizovanému ako interná desynchronizácia [10].
Je logické, že príjem potravy, kritický pre prežitie organizmu, je významným
synchronizačným podnetom. Zaujímavé však je, že okrem energetickej povahy signálu
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z príjmu potravy, synchronizačnými signálmi pre cirkadiánny systém sú tiež chutnosť
a motivačný efekt potravnej odmeny [14].
Rytmické podávanie potravnej odmeny je schopné synchronizovať behaviorálne rytmy
potkanov [15] aj myší [16], aj expresiu v SCN v podmienkach konštantnej tmy. Potravová
odmena je relevantným synchronizujúcim podnetom tiež pre expresiu hodinových génov
v mozgových oblastiach mimo SCN, okrem iných aj v limbických štruktúrach, podieľajúcich
sa na generovaní motivačných odpovedí [15, 17].
Je pravdepodobné, že podávanie potravy alebo potravovej odmeny v nesprávnej fáze
24h cyklu môže negatívne vplývať na správne nastavenie fázových vzťahov endogénnych
rytmov v organizme. Mechanizmy synchronizačného účinku reštringovaného kŕmenia a
potravovej odmeny nie sú známe, ani nie je objasnené či sú tieto vplyvy mediované
rovnakými signálnymi dráhami. Preto sme sa v našom pokuse zamerali na expresiu
hodinových génov v periférnych oscilátoroch pečene v podmienkach potravovej reštrikcie
počas pasívnej fázy 24h cyklu a na vplyv potravovej nízkokalorickej odmeny.

Materiál a metódy
Pokus prebiehal na 90 samcoch potkanov kmeňa Wistar, ktoré boli na začiatku pokusu
vo veku 12-13 týždňov, mali priemernú hmotnosť 291,16±1,83g (priemer ±SEM) a boli
chované v skupinových chovných klietkach po 2-4 jedincoch. Počas 3 týždňov prebiehala
aklimatizácia na laboratórne podmienky a svetelný režim 12 hodín svetla (L) a 12 hodín tmy
(D). Začiatok svetlej fázy 24h cyklu je definovaný ako Zeitgeber time (ZT) 0, čas ZT 12
predstavuje začiatok tmavej fázy 24h cyklu.
Potkany boli rozdelené do 4 experimentálnych skupín. Kontrolná skupina (kontrola),
ako aj ďalšie 2 skupiny (odmena; perzistujúca skupina) mali počas celého experimentu
potravu k dispozícii ad libitum. Skupina s reštringovaným prístupom k potrave (reštringovaná
skupina) mala potravu k dispozícii počas 2 hodín svetlej fázy 24h cyklu (ZT4-ZT6). Potkany
v reštringovanej skupine, v skupine odmena a v perzistujúcej skupine dostávali v čase ZT4ZT6 potravovú odmenu- piškótu (v množstve ½ piškóty/potkana). Potkany z perzistujúcej
skupiny piškótu posledný deň pred odbermi tkanív nedostali. V priebehu experimentu boli
zaznamenávané hmotnosti potkanov a spotreba krmiva.
Odbery tkanív prebiehali 16. a 17. deň od začiatku experimentu počas celého 24h cyklu
v štvorhodinových intervaloch (ZT2, ZT6, ZT10, ZT 14, ZT 18 a ZT22). Zo vzoriek pečene
bola RNA vyizolovaná pomocou kitu SV Total RNA Isolation System (Promega, USA).
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Izolovanú RNA sme reverznou transkripciou pomocou kitu ImProm-II Reverse Transcription
System (Promega, USA) prepísali na cDNA. Kvantifikácia cDNA vo vzorkách 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).
Výsledky sme štatisticky vyhodnotili kosínorovou analýzou a rozdiely medzi skupinami
sme testovali jednofaktorovou analýzou variancie (ANOVA). Zaznamenané hodnoty expresie
génov per2 a npas2 sme normalizovali vzhľadom k housekeeping génu rplp1.

Výsledky a diskusia
Pre lepšie charakterizovanie vplyvu režimu potravnej reštrikcie na celkový stav zvierat
sme v pravidelných intervaloch merali hmotnosť potkanov a spotrebu krmiva v jednotlivých
experimentálnych skupinách. Po nástupe reštringovaného kŕmenia sme pozorovali počiatočný
úbytok hmotnosti v reštringovanej skupine (20,63±1,07g za týždeň), zatiaľ čo v ostatných
skupinách hmotnosť potkanov štandardne rástla (23,85±0,93g za týždeň). Keďže adaptácia
zvierat na zmenený potravný režim si vyžaduje niekoľko dní, iniciálny pokles telesnej
hmotnosti je pre nástup potravnej reštrikcie charakteristický [14]. Po desiatich dňoch sme
pozorovali zvýšenie prírastku hmotnosti zvierat v reštringovanej skupine (6,42±0,96g) na
úroveň, ktorá sa signifikantne nelíšila od prírastku hmotnosti kontrolnej skupiny (8,11±1,08g).
Počas celého priebehu experimentu bola spotreba krmiva v reštringovanej skupine
signifikantne nižšia ako v kontrolnej skupine (ANOVA, P<0,001). Za vyrovnanie prírastkov
hmotností v reštringovanej skupine prírastkom kontrolných potkanov je teda zodpovedný iný
mechanizmus ako zvýšenie príjmu potravy, pravdepodobne došlo k zníženiu energetického
výdaja, napríklad znížením tepelných strát. Pokles telesnej teploty u myší s reštringovaným
prístupom k potrave bol v minulosti zaznamenaný [18]. Podávanie potravovej odmeny nemalo
signifikantný vplyv na hmotnosť potkanov ani na spotrebu krmiva v žiadnej sledovanej
skupine.
Hodinové gény per2 a npas2 vykazovali rytmický profil expresie (P<0,001, kosínorová
analýza) v pečeni potkanov zo všetkých 4 skupín. Maximálne hodnoty expresie per2 sme
zaznamenali v kontrolnej, perzistujúcej skupine a v skupine „odmena“ na začiatku tmavej
fázy 24h cyklu. Profil expresie per2 v pečeni potkanov s potravovou reštrikciou mal inverzný
priebeh vzhľadom k expresii v pečeni kontrolných potkanov, s vrcholom expresie
zaznamenaným v prvej polovici svetlej fázy 24h cyklu (P<0,001, kosínorová analýza).
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V súlade s našimi výsledkami bol v pečeni myší s reštringovaným kŕmením na 3h počas
pasívnej fázy 24h cyklu zaznamenaný fázový posun expresie per2 s vrcholom na začiatku
svetlej fázy [18].
V profile expresie npas2 v pečeni kontrolnej, perzistujúcej skupiny, a v skupine odmena
sme zaznamenali konzistentne s predošlými štúdiami [2, 19] maximálne hodnoty na začiatku
svetlej fázy 24h cyklu. V skupine s reštrikciou príjmu potravy na 2h počas svetlej (pasívnej)
fázy 24h cyklu sme zaznamenali v porovnaní s kontrolnou skupinou obrátenie profilu expresie
npas2, s vrcholom expresie npas2 posunutým na začiatok tmavej fázy 24h cyklu (P<0,001,
kosínorová analýza). V práci iných autorov boli maximálne hodnoty expresie npas2 v pečeni
myší s reštringovaným príjmom potravy na ZT4-ZT9 zaznamenané v prvej polovici svetlej
fázy 24h cyklu [20].
Podávanie odmeny nespôsobilo zmeny v expresii per2 v žiadnej z experimentálnych
skupín. V predchádzajúcich experimentoch bol zistený synchronizačný vplyv potravovej
odmeny na úrovni expresie hodinových génov v SCN ale experimenty prebiehali za
podmienok konštantnej tmy [15, 16]. V našej práci sme zaznamenali trend ku zvýšeným
hodnotám expresie npas2 v čase podávania potravovej odmeny, expresia npas2 v skupine
„odmena“ začala klesať neskôr ako expresia npas2 v kontrolnej a perzistujúcej skupine.

Záver
Z nameraných údajov je zrejmé, že ku koncu obdobia potravovej reštrikcie boli zvieratá
adaptované na nový potravový režim, keďže prírastok hmotnosti sa u kontrolnej aj
reštringovanej skupiny nelíšil. Potravová odmena nemala vplyv ani na hmotnosť ani na
množstvo skonzumovaného krmiva v porovnaní s kontrolnou skupinou.
Expresia hodinového génu per2 nebola ovplyvnená potravovou odmenou. U
reštringovaných zvierat bola expresia per2 fázovo posunutá oproti expresii v kontrolnej
skupine. Expresia npas2 vykazovala trend k zvýšeným hodnotám v čase podávania potravovej
odmeny, reštringovaná skupina mala denný rytmus v protifáze v porovnaní s expresiou npas2
kontrolnej skupiny.
Naše výsledky implikujú, že potravová reštrikcia aj odmena potravou majú vplyv na
periférny oscilátor v pečeni, čo môže mať v prípade nesprávnej synchronizácie potravou
negatívny dopad na funkcie tohto orgánu.
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Štúdium esenciálnych proteínov teluričitanovej rezistencie metódou Blue
Native PAGE
Barbora Šoltészová1, Danka Valková2
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta,1Katedra molekulárnej biológie, 2Katedra
organickej chémie, Mlynská dolina 1, 84215, Bratislava, Slovenská Republika,
barbora.solteszova@gmail.com

Abstrakt
Naše predchádzajúce štúdie identifikovali esenciálne proteíny zabezpečujúce fenotyp teluričitanovej
rezistencie u enterobaktérie Escherichia coli. Tieto proteíny, TerB, TerC, TerD a TerE sú kódované génmi
širšieho ter opeónu tiež opísaného v našej predošlej práci. Preto sme tieto gény naklonovali do expresných
vektorov pET28 a overili ich biologickú funkciu komplementačnými testami. V tejto práci sme sa zamerali na ich
vzájomné interakcie s cieľom určiť možnú štruktúru komplexu proteínov detoxifikujúcich teluričitan draselný
v bunke E. coli.

Kľúčové slová: Teluričitanová rezistencia; Blue Native PAGE; proteínový komplex

Úvod a formulácia cieľa
Zlúčeniny

teluričitanov

do

bunky

prenikajú

prostredníctvom

fosfátového

transportného systému. Bunky E. coli senzitívne voči teluričitanom strácajú transmembránový
protónový gradient a zároveň sa znižuje hladina ATP v bunke. V rezistentnej bunke E. coli sú
zlúčeniny teluričitanov v bunke redukované na elementárny telúr. Ten je ukladaný vo forme
čiernych kryštálov pozdĺž cytoplazmatickej membrány, preto majú bunky charakteristické
čierno-šedé sfarbenie [1].
V našich laboratóriách bol Burianom a kol. na veľkom konjugatívnom plazmide
pTE53 objavený ter operón, ktorý bol vyizolovaný z uropatogénneho kmeňa E. coli KL53.
Esenciálna časť operónu, ktorá obsahuje úplnu rezistenciu na teluričitany bola naklonovaná in
vitro do plazmidu pLK18. Tvoria ho esenciálne gény terB, terC, terD a terE. Tieto gény
kódujú proteíny TerB, TerC, TerD a TerE [1,2]. TerC

je transmembránový proteín s

deviatimi hydrofóbnymi časťami ukotvenými v cytoplazmatickej membráne. Má veľkosť 38
kDa. Proteín TerB má veľkosť 17 kDa a proteíny TerD a TerE majú veľkosť 20 kDa.
Hoci sú známe gény zabezpečujúce teluričitanovú rezistenciu mikroorganizmov ako aj
ich génové produkty – proteíny, zatiaľ nie je jasný mechanizmus rezistencie. Cieľom tejto
práce je zistiť, či sa medzi týmito esenciálnymi proteínmi tvoria proteínové komplexy
prostredníctvom metódy Blue Native PAGE [3].

713

BIOLÓGIA

Blue Native PAGE je vhodná metóda lebo je schopná separovať proteíny a taktiež
proteínové komlexy v gradientovom géli v natívnych podmienkach podľa ich molekulových
hmotností bez porušenia ich vzájomných väzieb.

Materiál a metódy
Použité bunkové kmene, konštrukty a expresné vektory
BL21(DE3)

F-, ompT, hsdSβ (rβ-mβ-), dcm, gal, (DE3) tonA

Studier a kol., 1990

DV144

BL21 + terB v pET28a (+)

Táto práca

DV145

BL21 + terD v pET28a (+)

Táto práca

DV146

BL21 + terE v pET28a (+)

Táto práca

DV132

BL21 + terC v pET28a (+)

Valkovičová a kol. L [4]

PET28a (+)

ori pRB322, KmR, His tag, T7 tag

Novagen, Nemecko

SDS-PAGE
Metódu SDS-PAGE sme robili podľa Laemmliho [5].
Blue Native PAGE
Je to technika určená na separáciu membránových proteínov a multiproteínových
komplexov v rozmedzí veľkostí 10 kDa až 10 000 kDa [3]. Táto metóda sa často využíva v
proteomike a taktiež na analýzu nedisociovaných proteínových komplexov s ohľadom na ich
štruktúru a molekulovú veľkosť [6].
Zložky Blue Native PAGE
Coomassie brilliant blue (CBB) G250 sa pridáva k supernatantu po centrifugácii.
Viaže sa ku všetkým membránovým proteínom. Posúva pI proteínov k nižším hodnotám, čiže
pri pH 7,5 budú mať aj bázické proteíny negatívny náboj. Negatívny náboj na povrchu
proteínov ich medzi sebou odpudzuje a tým pádom nedochádza k agregácii membránových
proteínov. Membránové proteíny s naviazanou CBB sú vo vode rozpustné, čo minimalizuje
riziko denaturácie detergent-senzitívnych membránových proteínov detergentami.
Kyselina 6-aminokaproová (ACA) nie je esenciálna zložka BN-PAGE, ale zvyšuje
rozpustnosť proteínov a je to efektívny a lacný inhibítor serínových proteáz. ACA má nízku
iónovú silu, čo zlepšuje rozpustnosť membrán, proteínov a znižuje agregáciu proteínov.
Digitonín je slabý detergent, schopný permeabilizovať lipidickú membránu a
hydrofilizovať hydrofóbne proteíny. Silné detergenty ako napríklad SDS nie sú vhodné lebo
denaturujú proteíny [3].

714

BIOLÓGIA

Príprava vzorky
Zmrazené bunky E. coli po indukcii premyté a resuspendované v roztoku STE, boli
rozrušené sonikáciou pri podmienkach 15 sekúnd sonikácia a 40 sekúnd bez sonikácie, 10
cyklov pri amplitúde 4-5. V lyzáte sme stanovili koncentráciu bielkovín metódou podľa
Bradfordovej. Podľa tejto hodnoty sme určili nanášky na BN-PAGE. Vzorku sme si pripravili
tak, že k 40 µl sonikovaných buniek v 0,5 M ACA sme pridali 10 µl dodecyl maltozidu, čo je
slabý detergent. Vzorku sme inkubovali na ľade 1 hodinu. Po lýze sme vzorky centrifugovali
pri 4 °C pri 20 000 g. K supernatantu sme pridali k 1,5 µl nanášacieho roztoku BN. Suspenziu
sme nechali 10 minút stáť na ľade. Ideálne nanášky na gél sú v rozmedzí 50 až 80 µg
proteínov na 25 µl.
Natívna dimenzia
BN-PAGE sa väčšinou praktizuje pri 4-7 °C vo vertikálnej aparatúre pri výkone
maximálne 1,5 W, pričom sa využíva gradientový gél. Gél s gradientom polyakrylamidu sme
zostrojili pomocou zmiešavača gradientov. Pri monoméroch o veľkosti 17 kDa, 20 kDa a 38
kDa, ktoré spolu môžu interagovať a tvoriť väčšie konštrukcie, sme zvolili gradientový gél 6
% až 16 %. Do aparatúry sme naliali ku katóde katódový tlmivý roztok a ku anóde anódový
tlmivý roztok a aparatúru umiestnili do chladničky, aby sa menej prehrievala.
Druhá denaturačná dimenzia: Tricín-SDS-PAGE
Po prvej natívnej dimenzii nasledovala Tricín-SDS-PAGE [7].
Western blotting
Prvým krokom je gélová elektroforéza, kde sa proteíny separujú. Môže byť zvolený
gél z BN-PAGE, z druhej denaturačnej dimenzie alebo klasickej SDS-PAGE. Samotný
transfer môže prebiehať v semidry alebo wet elektroblote.
Semidry elektroblotting
Do transfer roztoku sme namočili „sandwich“ poskladaný z filtračných papierov,
membrány a PAGE gélu. Nadstavili sme prúd I = 50 mA na membránu (I = povrch sandwicha
x 2,5 mA) a nechali sme prebiehať 1 hodinu (pri hustejších géloch aj dlhšie). Úspešnosť
transferu sme dokázali vizualizáciou Ponceau-Rot. Následne sme membránu reverzibilne
odfarbili buď transfer roztokom alebo TBS.
Membránu sme vložili do blokovacieho roztoku 3 % BSA v TBST (50ml). Blokovací
roztok pôsobil na membránu 1 hodinu. Potom sme membránu vložili do roztoku s primárnou
protilátkou (riedenie 1:2000) a nechali sme pôsobiť 1 hodinu na trepačke. Membránu sme
vymývali v TBST, pričom sme roztok každých 10 minút menili, to sme opakovali aspoň
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6krát. Membránu sme premývali v roztoku so sekundárnou protilátkou (riedenie 1:10 000) 40
minút na trepačke a premývali sme ju roztokom TBST. Menili sme ho každých 10 minút
aspoň 9-krát. Naviazanú protilátku sme vizualizovali chemiluminiscenčným kitom Millipore
– Immobilon Western Chemiluminiscent HRP Substrate. Membránu sme vyvolávali pomocou
prístroja Kodak.
Wet blotting
Transfer prebiehal pri úplnom ponorení membrány v transfer roztoku. Transfer
prebiehal pri konštantnom napätí 20 V pri 18 °C. Po prenose sme nitrocelulózovú membránu
inkubovali pri 37 °C 30 minút v TBS a potom 3-krát 30 minút taktiež v TBS, ale pri
laboratórnej teplote. Následne sme membránu inkubovali 1 hodinu v 3% blokovacom roztoku
BSA v TBST. Ďalej sme postupovali ako pri postupe semidry elektroblottingu, avšak použitie
vizualizácie úspešnosti transferu Ponceu-Rotom sa neodporúča.

Výsledky a diskusia
Na štúdium tvorby komplexov esenciálnych proteínov teluričitanovej rezistencie sme
využili metódu Blue Native PAGE.
V prvom kroku sme urobili len prvú natívnu dimenziu so vzorkami buniek DV144,
DV145, DV146 a zmesou týchto troch vzoriek. Gél z natívnej dimenzie sme detekovali
protilátkou Western blottingom ako môžeme vidieť na obrázku č.1 a obrázku č.2.

Obr. 1 Analýza komplexu esenciálnych Ter proteínov metódou BN-PAGE, detekcia western blotom.
Prvá dráha – štandard molekulových hmotností tvorí monoméry (67 kDa), diméry (134 kDa) a triméry (201
kDa). Druhá dráha – zmes buniek DV144, DV145 a DV146, tretia dráha DV146, štvrtá dráha DV145 a piata
dráha DV144. Použili sme Antihis-tag mouse protilátku.

Javí sa, že proteíny tvoria multiméry a komplexy, lebo neboli detekované v jasnej
monomérnej forme. Rozhodli sme sa proteíny podrobiť ďalšej analýze – skúmaniu
rozpustnosti a nerozpustnosti proteínu po 3hodinovej indukcii. Výsledok je prezentovaný na
obrázku č. 3.
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Obr. 3 Analýza rozpustnosti esenciálnych Ter proteínov metódou western blot. V prvej dráhe je
supernatant TerE, v druhej dráhe pelet TerE, v tretej dráhe sediment TerD, v štvrtej dráhe pelet TerD, v piatej
dráhe supernatant TerB, v šiestej dráhe pelet TerB, v siedmej dráhe supernatant TerC, v ôsmej dráhe pelet TerC
a v deviatej dráhe štandard molekulových veľkostí. Proteíny boli detekované Antihis-tag mouse protilátkou.

Proteíny TerB, TerC a TerD sú vo väčšinovom množstve v rozpustnej frakcii, ale
proteín TerE sa vo väčšinovom množstve nachádza v nerozpustnej frakcii, preto sme ho z
ďalšej analýzy vylúčili. Pokračovali sme analýzou proteínov TerB, TerC a TerD. Najprv sme
ich naniesli na gél a z polovice gélu sme ich detekovali Western blottingom na natívnej
dimenzii ako môžeme vidieť na obrázku č. 4. Druhú polovicu gélu sme podrobili
elektroforéze v druhej dimenzii v denaturačných podmienkach a následnej detekcii western
blottingom. Výsledok môžeme vidieť na obrázku č. 5.

Obr. 4 Analýza esenciálnych Ter proteínov metódou BN-PAGE. V prvej dráhe je BSA štandard, v
druhej dráhe je DV132, v tretej dráhe je
DV144, v štvrtej dráhe DV145, v piatej dráhe je zmes DV132,
DV144 a DV145, v šiestej dráhe je DV132, v siedmej dráhe je DV144, v
ôsmej dráhe DV145, v
deviatej dráhe je zmes DV132, DV144 a DV145 a v desiatej dráhe je BSA štandard molekulových hmotností.
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Obr. 5 Detekcia esenciálnych Ter proteínov Antihis-tag mouse prtilátkou metódou Western blot. V prvej dráhe
je BSA štandard zobrazujúci monomér (67kDa), dimér (134 kDa) a trimér (201 kDa). V druhej dráhe je lyzát z
buniek DV132, v tretej dráhe z buniek DV144, v štvrtej dráhe z DV145 a v piatej dráhe je zmes lyzaátov z
buniek DV132, DV144 a DV145.

Záver
Metódou Blue Native PAGE sme ukázali, že esenciálne proteíny teluričitanovej
rezistencie TerB, TerC, TerD a TerE spolu interagujú a minimálne proteíny TerB a TerD
tvoria komplex, ktorý sa podieľa na detoxifikácii teluričitanu draselného v bunke E. coli.
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Extenzita výskumu vošiek na Slovensku
Katarína Štefaničáková
Univerzita Komenského,Prírodovedecká fakulta, Katedra Ekológie, Mlynská dolina B-2,
842 15 Bratislava, Slovensko; katka.stefanicakova@gmail.com

Abstrakt
Práca sumarizuje publikované údaje o výskyte vošiek (Aphidoidea) na Slovensku. Prítomnosť
zástupcov nadčeľade Aphidoidea bola doposiaľ zaznamenaná na 196 lokalitách. Afidologicky preskúmané
lokality sú vyznačené na mape Databanky Fauny Slovenska.

Kľúčové slová: Aphidoidea; distribúcia; Slovensko

Úvod a formulácia cieľa
Na Slovensku je predpokladaný výskyt 900 druhov vošiek (Homoptera: Aphidoidea)
[6]. Doposiaľ neexistuje žiadna štúdia, ktorá by sumarizovala preskúmané lokality ani
druhové zloženie vošiek na našom území. Výskum druhov tejto nadčeľade sa v súčasnosti
zaoberá negatívnym vplyvom na hospodársku činnosť človeka.
Cieľom tejto práce je informovať o afidologicky preskúmaných lokalitách na území
Slovenska, a tak napomôcť orientovať sa v problematike biologického boja proti týmto
škodcom.

Materiál a metódy
Informácie o preskúmaných lokalitách získané excerpovaním publikácií sú spracované
do tabuľky (Tab.1) a pomocou programu Corel vyznačené na mape DFS (Obr. 1).
Výsledky a diskusia
Počiatky výskumu vošiek na Slovensku spadajú do 19. storočia, avšak až v druhej
polovici 20. storočia začal vďaka českým afidológom výskum vošiek napredovať. V oblasti
afidológie bol významnou osobnosťou Vladislav Pašek, ktorý vypracoval faunistický prehľad
vošiek čeľade Lachnidae. Práca obsahuje zoznam 37 prvonálezov druhov danej čeľade na 20tich lokalitách Slovenska [7]. Autor uvádza i prehľad fauny vošiek Žitného ostrova. Zber
materiálu bol uskutočnený najmä v okolí Gabčíkova [8].
Jedným z ďalších entomológov pracujúcich na Slovensku bol Pintera. Uskutočnil
výskum druhov čeľade Callaphididae, ktorý prebiehal na 15-tich lokalitách [9].
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Okrem zoológov a ekológov sa voškám venovali aj pracovníci ďalších vedeckých
odborov ako napr. virológia a fytopatológia. Problematika poškodzovania drevín a bylín
voškami bola riešená aj v národnom parku TANAP [2].
Faunistickému výskumu sa na území Slovenska venoval predovšetkým Holman.
Výsledky dlhoročných terénnych výskumov a vlastných parciálnych vedeckých publikácií
viedli k vypracovaniu check-listu vošiek ČSSR. Po prepracovaní a doplnení Mordvilkovho
systému, autori Holman a Pintera, prezentovali dodnes jediný check-list, ktorý uvádza 596
druhov vošiek z územia Slovenska [3, 4].
V 80-tych rokoch prebiehal inventarizačný výskum vošiek v PR Jurský Šúr [1] a v
NPR Devínska Kobyla, počas ktorého bolo zaznamenaných 45 druhov vošiek [14].
Na našom území boli zaznamenané aj invázne druhy Diuraphis noxia (Kurdjumov
1913) [5, 13] a Pemphigus fuscicornis (Koch 1857) [11, 12], ktoré sú významné z hľadiska
poľnohospodárskej praxe.
K poznaniu rozšírenia vošiek na Slovensku podstatne prispela i práca „Parazitoidy
vošiek a ich tritrofické vzťahy“. Na základe tejto publikácie bol zaznamenaný výskyt vošiek
na 121 lokalitách Slovenska [10].

Tab. 1 Prehľad afidologicky preskúmaných lokalít na území Slovenska

Kód OC
022
040
040
060
060
060
070
070
080
090
090
090
100
100
100
100
120
140
140
150
150

Orografický celok (OC)
Slovenský raj
Revúcka vrchovina
Revúcka vrchovina
Slovenský kras
Slovenský kras
Slovenský kras
Volovské vrchy
Volovské vrchy
Čierna hora
Malé Karpaty
Malé Karpaty
Malé Karpaty
Považský Inovec
Považský Inovec
Považský Inovec
Považský Inovec
Strážovské vrchy
Malá Fatra
Malá Fatra
Veľká Fatra
Veľká Fatra

Štvorec
DFS
7088
7288
7388
7588
7488
7390
7292
7192
7193
7272
7867
7569
7373
7273
7274
7173
7076
6880
6978
7079
6881

Lokalita
Letanovce - Kláštorisko
Henckovce
Štítnik
Domica
Plešivecká planina, Silická planina, Slanec
Zadielské Dvorníky, Zadielská roklina
Gelnica
Margecany
Kysak, Ruské Pekľany
Čachtický hrad
Devínska Kobyla
Plavecké Podhradie
Brunovce
Hrádok
Inovec
Krivosúd
Homôlka
Chleb, Šutovská dolina
Veľká lúka
Blatnická dolina
Šíp
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150
150
150
170
182
182
220
220
220
230
230
240
251
251
251
251
252
252
252
252
260
260
280
300
310
310
320
350
360
360
391
392
392
392
392
393
400
400
400
410
420
430
450
450
460
460
460
460
480

Veľká Fatra
Veľká Fatra
Veľká Fatra
Chočské vrchy
Vysoké Tatry
Vysoké Tatry
Žilinská kotlina
Žilinská kotlina
Žilinská kotlina
Hornonitrianska kotlina
Hornonitrianska kotlina
Turčianska kotlina
Liptovská kotlina
Liptovská kotlina
Liptovská kotlina
Liptovská kotlina
Popradská kotlina
Popradská kotlina
Popradská kotlina
Popradská kotlina
Hornádska kotlina
Hornádska kotlina
Vtáčnik
Štiavnické vrchy
Kremnické vrchy
Kremnické vrchy
Poľana
Krupinská planina
Zvolenská kotlina
Zvolenská kotlina
Ipeľská kotlina
Lučenecká kotlina
Lučenecká kotlina
Lučenecká kotlina
Lučenecká kotlina
Rimavská kotlina
Košická kotlina
Košická kotlina
Košická kotlina
Bodvianska pahorkatina
Burda
Cerova vrchovina
Zemplínske vrchy
Zemplínske vrchy
Biele Karpaty
Biele Karpaty
Biele Karpaty
Biele Karpaty
Myjavská pahorkatina

7181
7079
7080
6883
6786
6885
6878
6879
6780
7376
7277
6979
6984
6885
6983
6885
6888
6987
6788
6987
7090
6990
7477
7579
7280
7379
7383
7880
7482
7380
7980
7584
7393
7683
7685
7687
7293
7392
7391
7488
8178
7785
7596
7696
7173
6874
7073
7172
7371

Donovaly, Veľký Šturec
Necpaly
Padva
Kvačianska dolina
Bielovodská dolina
Kriváň - Krížna
Mojšova Lúčka, Žilina
Strečno
Terchová
Oslany
Prievidza
Martin - Priekopa
Kráľova Lehota, Liptovský Ján, Pribylina
Kriváň, Podbanské
Liptovský Mikuláš
Štrbské pleso, Tichá dolina
Huncovce, Kežmarok, Strážky
Mlynica, Nový Smokovec
Spišská Belá
Tatranská Lomnica, Veľký Slavkov
Spišské Vlachy
Spišský hrad
Kľak
Banský Studenec, Banská Štiavnica
Harmanec
Turček
Poľana
Vinica
Detva
Sliač
Veľká Ves nad Ipľom
Borinka, Breznička
Haniska
Lučenec
Ožďany
Bátka, Rimavská Sobota
Košice
Paňovce
Turňa nad Bodvou
Plešivce
Burda, Kamenica nad Hronom
Šíd
Bara - Piliš
Slovenské Nové Mesto
Bošáca
Červený Kameň - Brezovská dolina, Nebrová
Horná Súča
Moravské Lieskové
Brezová pod Bradlom
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480
490
490
490
490
490
490
490
510
600
660
690
700
710
710
710
760
760
760
770
770
770
770
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
790
801
801

Myjavská pahorkatina
Považské podolie
Považské podolie
Považské podolie
Považské podolie
Považské podolie
Považské podolie
Považské podolie
Turzovská vrchovina
Pieniny
Podtatranská brázda
Spišsko-šarišské medzihorie
Šarišská vrchovina
Vihorlatské vrchy
Vihorlatské vrchy
Vihorlatské vrchy
Beskydské predhorie
Beskydské predhorie
Beskydské predhorie
Borská nížina
Borská nížina
Borská nížina
Borská nížina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Podunajská rovina
Trnavská pahorkatina
Trnavská pahorkatina

7271
6975
7074
7173
7173
7173
7174
7074
6676
6688
6687
6993
6992
7197
7099
7198
6995
7095
7097
7567
7568
7569
7667
7770
7867
7868
7769
8272
8072
7867
8171
8172
7869
8070
7871
8071
7973
8071
7869
7769
7770
8172
8171
7969
7972
8272
8072
7971
7870
7272
7372

Myjava
Beluša
Dolná Súča
Chocholná – Velčice, Kostolná - Záriečie
Štvrtok – Hájinica, Trenčianske Stankovce
Trenčín - Soblahov
Soblahov - Ostrý vrch
Trenčín - Skalka
Makov
Červený Kláštor
Skalnaté pleso
Kapušany, Veľký Šariš
Hermanovce
Porúbka
Morské oko ŠPR
Vihorlat
Bystré
Hlinné
Kamienka
Jakubov
Malacky
Sološnica
Záhorská Ves, Zohor
Blatná
Bratislava – NPR Devínska kobyla, Sandberg
Bratislava - Petržalka
Bratislava - Vajnory
Čičov, Medveďov
Dolný Štál, Horné mýto
Fialkové údolie
Gabčíkovo
Gabčíkovo, Čierny les
Gešajov, Zálesie
Horný Bar
Jelka
Kostolné Kračany, Kútniky
Neded
Pinkové Kračany
Podunajské Biskupice
PR Šúr
Senec
Sokolce
Szap
Šamorín
Tomášikovo
Tôň
Trhové mýto
Veľké Blahovo
Zlaté Klasy
Nové Mesto nad Váhom
Vrbové

722

BIOLÓGIA

802
802
802
803
803
803
803
804
804
804
804
804
804
804
804
804
804
804
804
805
805
805
805
805
805
805
810
820
820
820
820
820

Nitrianska pahorkatina
Nitrianska pahorkatina
Nitrianska pahorkatina
Žitavská pahorkatina
Žitavská pahorkatina
Žitavská pahorkatina
Žitavská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Hronská pahorkatina
Ipeľská pahorkatina
Ipeľská pahorkatina
Ipeľská pahorkatina
Ipeľská pahorkatina
Ipeľská pahorkatina
Ipeľská pahorkatina
Ipeľská pahorkatina
Východoslovenská pahorkatina
Východoslovenská rovina
Východoslovenská rovina
Východoslovenská rovina
Východoslovenská rovina
Východoslovenská rovina

7774
7674
7773
7675
7775
7775
7875
8277
7776
8175
8177
7875
8277
8176
8278
7676
7876
8075
8278
7878
7879
7778
8178
7882
7777
7979
7196
7598
7597
7696
7596
7396

Branč, Veľké Janíkovce
Nitra - Dražovce
Veľký Báb
Beladice, Čeľadice, Hosťová
Branč, Dolná Malanta, Veľké Chyndice
Vráble
Lipová – Ondrochov, Veľký Cetín
Čenkov
Čifáre, Tehla, Nemčiňany, Nevidzany
Chotín
Kamenín, Hurbanovo
Maňa
Mužla
Pribeta
Štúrovo
Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou
Trávnica
Vlkanovo
Vŕšok NPR
Domadice, Hontianska Vrbica, Santovka
Hontianske Moravce
Horša, Nová Dedina
Kamenica nad Hronom
Kiarov
Levice - Zajačia dolina, Tlmače
Šahy
Pusté Čemerné
Čierna nad Tisou
Kráľovský Chlmec
Malý Kamenec
Somotor
Trebišov

Obr. 1 Afidologicky preskúmané lokality Slovenska

723

BIOLÓGIA

Záver
Práca podáva prehľadnú tabuľku afidologicky preskúmaných lokalít na Slovensku
ktoré sú zaznamenané na mape DFS. Príspevok prispieva k poznaniu stavu vošiek na našom
území. Tieto informácie sú nápomocné v ďalšej vedeckej činnosti ale i v oblasti
poľnohospodárskej praxe. Pomáhajú orientovať sa predovšetkým v boji proti škodcom z tejto
nadčeľade.
Po spracovaní ďalších publikácií a archívnych kartoték pripravujeme i aktuálizáciu
checklistu nadčeľade Aphidoidea na Slovensku, ktorý v súčasnosti predstavuje asi 790 druhov
vošiek.
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Vplyv zinku na vývin koreňa topoľa Populus x euramericana klon I-214
Miroslava Stoláriková, Marek Vaculík, Alexander Lux
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Fyziológie rastlín,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; stolarikovamiroslava@azet.sk

Abstrakt
Rýchlorastúce dreviny z čeľade Salicaceae predstavujú vhodných kandidátov pre fytoremediačné
procesy. Vďaka rýchlemu rastu, vysokej tvorbe biomasy a schopnosti akumulovať rôzne prvky, vrátane ťažkých
a toxických kovov do svojich nadzemných častí, sa ako vhodný druh pre remediáciu kontaminovaných území
ukazuje topoľ. Zinok, ako jeden z dôležitých mikroprvkov, je pre správny rast a vývin rastlín nevyhnutný.
V nadmernej koncentrácií môže mať však negatívny vplyv na priebeh fyziologických procesov. Cieľom tohto
príspevku je opísať štruktúrne zmeny vo vývine apoplazmických bariér a vodivých pletív xylému v koreni topoľa
Populus x euramericana (Dode) Guinier klon I-214 rastúceho v prostredí so zvýšeným obsahom zinku.

Kľúčové slová: Apoplazmické bariéry; fytoremediácie; topoľ; xylogenéza; zinok.

Úvod a formulácia cieľa
Rozsiahle znečistenie životného prostredia viedlo k hľadaniu stratégií, ktoré by
dokázali znížiť množstvo kontaminantov v prírode.

Ukázalo sa, že rastliny majú veľa

prirodzených vlastností, vďaka ktorým sú vhodné na čistenie pôdy, vody a vzduchu od
toxických kovov, organických látok a rádionuklidov. Techniky, ktoré využívajú tieto
schopnosti rastlín sa označujú pojmom fytoremediácie [1]. Na základe schopností rastlín
akumulovať, prenášať, prípadne rozkladať kontaminanty na menej škodlivé látky sa
fytoremediácie delia na: fytoextrakciu, fytovolatilizáciu, fytodegradáciu, fytostabilizáciu
a fytofiltráciu [2, 3].
Rýchly rast, vysoká produkcia biomasy a dobré akumulačné schopnosti zvyšujú
záujem vedy o využívanie rýchlorastúcich drevín z čeľade Salicaceae vo fytoremediačných
procesoch [4, 5].
Znečistenie ťažkými kovmi, vrátane mikroprvku ako je zinok, predstavuje veľký
environmentálny problém. Zinok je esenciálny prvok pre rastliny, v koncentrácii 15-20
mg.kg-1 je dôležitý pre správny rast a vývin, avšak pri vyšších koncentráciách pôsobí na
rastliny toxicky [6]. Rastliny si vytvorili množstvo mechanizmov, vďaka ktorým sú schopné
prežívať v nepriaznivých podmienkach. Jedným zo spôsobov ako zabrániť nekontrolovanému
vstupu látok do rastlinných pletív je tvorba apoplazmických bariér – Casparyho pásika
a suberínovej lamely v endoderme a exoderme koreňa [7, 8].
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Cieľom práce bolo zistenie rozdielov v zakladaní apoplazmických bariér a xylogenéze
v koreni topoľa Populus x euramericana (Dode) Guinier klon I-214 vplyvom zvýšenej
koncentrácie Zn.

Materiál a metódy
Odrezky hybridného topoľa klon I-214 Populus deltiodes x Populus nigra (Populus x
euramericana (Dode) Guinier) boli zakorenené v zmesi perlitu a piesku a následne pestované
hydroponicky v kontrolnom Hoaglandovom roztoku a v Hoaglandovom roztoku obsahujúcom
1 mM Zn vo forme ZnSO4 . 7 H2O. Rastliny sa kultivovali celkovo 60 dní v kultivačnej
komore pri teplote 23/18 °C deň/noc, 65-70% relatívnej vlhkosti vzduchu a 16 hodinovej
fotoperióde s intenzitou žiarenia 400 µmol m-2 s-1.
Adventívne korene boli odobrané a zafixované v 70% metanole pre ďalšie spracovanie. Pre
zistenie zmien v zakladaní apoplazmických bariér v exo- a endoderme koreňa sa zhotovila
séria ručných rezov od apexu k báze koreňa v pravidelných intervaloch. Casparyho pásik sme
vizualizovali pomocou 0,1% Berberín hemisulfátu a 2% toluidínovej modrej a suberínovú
lamelu pomocou 0.01% Fluorol yellow 088 podľa práce [9]. Zmeny vo vývine xylémových
elementov sme zaznamenali farbením pomocou 2% floroglucinolu a 20% HCl. Preparáty sme
pozorovali pomocou fluorescenčného mikroskopu Zeiss Axioskop 2+ (Zeiss, Germany)
a dokumentovali digitálnym fotoaparátom Olympus DP 72.

Výsledky a diskusia
Topoľ Populus x euramericana (Dode) Guinier klon I-214 má stavbu koreňa typickú
pre dvojklíčnolistové rastliny. Apoplazmické bariéry sa vyvíjajú iba v endoderme,
v hypoderme nebola tvorba Casparyho pásika a suberínovej lamely pozorovaná ako
v apikálnej, tak ani v bazálnej časti koreňa. Vplyvom pôsobenia Zn sme pozorovali vývinové
zmeny v zakladaní apoplazmických bariér. Vzdialenosť zakladania Casparyho pásika od
apexu koreňa sa vplyvom Zn skrátila približne o polovicu v porovnaní s kontrolným
variantom. K podobným zmenám spôsobeným vplyvom zvýšenej koncentrácie Zn došlo aj vo
vývine suberínovej lamely v endoderme koreňa. V prípade kontrolných rastlín sa v endoderme
suberínová lamela zakladala približne 38 mm od apexu koreňa, kým v rastlinách pestovaných
v prítomnosti Zn sa táto vzdialenosť skrátila viac ako 3,5 násobne (Obr. 1). Posun vývinu
apoplazmických bariér vplyvom prítomnosti Cd v kultivačnom médiu pozorovali Martinka
a Lux [10] pri koreňoch silenky (Silene acaulis), ako aj Zelko a Lux [11] pri koreňoch druhu
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Karwinskia humboldtiana. Podobné zmeny v zakladaní suberínovej lamely v endoderme
koreňa kukurice rastúcej v prostredí Cd opisujú Vaculík a kol. [12]. Známe je tiež, že
k skoršiemu vývinu apoplazmických bariér dochádza aj po pôsobení iných abiotických
stresov, napr. zvýšenej salinity [13]. Zatiaľ sa však nedokázalo, že zinok vo vyššej
koncentrácii môže mať vplyv na skorší vývin apoplazmických bariér.

Obr. 1 Vývin Caparyho pásika a suberínovej lamely v endoderme koreňa topoľa. Pôsobením zvýšenej
koncentrácie zinku došlo k zakladaniu apoplazmických bariér bližšie k apexu koreňa

Okrem posunu v zakladaní apoplazmických bariér sme zaznamenali aj zmeny
v xylogenéze koreňov. Vplyvom pôsobenia Zn došlo k posunu vo vývine protoxylémových
elementov, metaxylému, ako aj sekundárneho xylému bližšie k apexu koreňa v porovnaní
s kontrolným variantom (Obr. 2). Akcelerovanú lignifikáciu protoxylémových elementov
spôsobenú prítomosťou Cd v médiu pozorovali aj Schützendübel a kol. [14] ako aj Ďurčeková
a kol. [15].
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Obr. 2 Xylogenéza v koreni topoľa. Pôsobením zvýšenej koncentrácie zinku došlo
k diferenciácii xylému bližšie k apexu koreňa

Záver
Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že zvýšená koncentrácia zinku
má vplyv na skoršie zakladanie apoplazmických bariér v koreni topoľa

Populus x

euramericana klon I-214. Tým sa pravdepodobne topoľ bráni pred nadmerným vstupom
zinku do vodivých pletív a jeho transportu do nadzemných častí. Taktiež sme zistili, že
vplyvom zinku došlo k urýchleniu xylogenézy v koreni.
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Súčasný stav rozšírenia cyklámenu fatranského (Cyclamen fatrense Halda
et Soják) v západnej časti Veľkej Fatry
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Abstrakt
Predmetom práce je podrobné terénne zmapovanie rozšírenia Cyclamen fatrense v západnej časti
Veľkej Fatry počas vegetačných sezón 2006 – 2008. Zistené lokality boli zakreslené do digitálnej mapy
pripravenej v programe Geomedia proffesional v ktorom boli vypracované aj základné GIS analýzy. Súčasťou je
aj stručná charakteristika stanovíšť s výskytom cyklámenu fatranského (Cyclamen fatrense) v západnej časti
Veľkej Fatry rozdelená do štyroch oblastí.

Kľúčové slová: Cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense Halda et Soják); Veľká Fatra, rozšírenie.
Úvod a formulácia cieľa
Cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense) je jedným zo vzácnych druhov slovenskej
kveteny. Ide o endemický druh s veľmi malým areálom. Jeho prirodzené rozšírenie zahŕňa len
fytogeografické jednotky Veľká Fatra (západná a južná časť) a Nízke Tatry (juhozápadná
časť; [8]). V tejto oblasti rastie výhradne na karbonátových horninách (vápence, dolomity
a pod.) v nadmorskej výške od 500 m do 1273 m (vrchol Drienku vo Veľkej Fatre). Rastie
prevažne v bučinách (Fagetum), zmiešaných lesoch (Piceetum-Fagetum carpaticum typicum)
a smrečinách (Picetum) [2, 3].
Cieľom práce bolo zmapovať rozšírenie cyklámenu fatranského v západnej časti
Veľkej Fatry a vyhodnotiť ho výstupom v prostredí GIS.

Materiál a metódy
Mapovali sme celú oblasť západnej časti Veľkej Fatry (Belianska dolina, Necpalská
dolina, Gaderská dolina, Blatnická dolina, dolina Mača, Nedozorská dolina, Žarnovická
dolina. Pri mapovaní v teréne sme mali k dispozícií mapové listy ASR v mierke 1 : 25 000
(Blatnica M-34-110-B-b, Borišov M-34-111-A-a, Mošovce M-34-110-B-d) a porastovú mapu
LHC Necpaly, Blatnica a Turčianske teplice v mierke 1 : 10 000. Mapovanie prebiehalo počas
vegetačných sezón 2006 až 2008. Systém mapovania spočíval v prejdení svahu v spodnej
a hornej tretine. Prítomnosť (aj neprítomnosť) cyklámenu fatranského sme zaznačovali do
mapy. Na základe zaznačených údajov o výskyte Cyclamen fatrense sme zakreslili rozšírenie
c. fatranského v západnej časti Veľkej Fatry. Polygóny sme zakreslili do zdigitalizovanej
mapy spracovanej podľa máp LHC Necpaly, LHC Turčianske Teplice, LHC Blatnica [4,5,6]
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v programe Geomedia proffesional. Determináciu Cyclamen fatrense sme vykonali podľa
diela Dostála a Červenku [1].

Výsledky a diskusia
Pre lepšiu charakteristiku jednotlivých polygónov sme rozdelili rozšírenie cyklámenu
fatranského v západnej časti Veľkej Fatry do štyroch oblastí, a to: Rakšianské doliny, oblasť
obce Blatnica, Necpalská dolina a Belianská dolina. Rozšírenie cyklámenu fatranského
(Cyclamen fatrense) v západnej časti Veľkej Fatry nájdeme na obr. č. 1. Na základe

Obr.1 Rozšírenie cyklámenu fatranského (Cyclamen fatrense) v západnej časti Veľkej Fatry.

spracovania GIS analýz hypsometrie, sklonitosti svahov, a orientácie svahov na 4 svetové
strany môžeme povedať, že ide o veľmi pestré územie od nadmorskej výšky cca 500 m n. m.
do takmer 1300 m n. m. (1267,6 m vrchol Drieňka). Sklonitosť svahov v danom území je
taktiež veľmi pestrá od 0

°

do 78

°

(skalné a bralné útvary na tomto obrázku zohľadnené),

obrázok je odstupňovaný v škále po 10 °. Z hľadiska orientácie svahov na 4 svetové strany
môžeme konštatovať, že žiadna zo svetových strán nemá výraznú dominanciu, všetky svetové
strany sú zastúpene približne rovnako. Taktiež z tohto hľadiska je územie veľmi pestré
a ťažko nájsť súvislé väčšiu plochu s orientáciou na jednu svetovú stranu.
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Rakšianske doliny
Oblasť Rakša zahŕňa tri doliny, ktoré ústia do obce Rakša. Najsevernejšia dolina
Mača, potom dolinka Hrádky a najjužnejšia je Nedozorská dolina. Oblasť predstavuje jeden
veľký polygón a päť malých ostrovčekovitých polygónov nachádzajúcich sa v blízkosti
hlavného polygónu. V Nedozorskej doline sme zaznamenali ostrovčekovitý výskyt na jej
severných svahoch, v oblasti kót Holíš (845,8 m) a v jeho vzdialenejších častiach,
a v blízkosti kót Hlboká (1010,2 m) a Malý Rakytov (1201,1 m). V dolinke Hrádky sa
vyskytuje cyklámen v celej časti masívu Suché vrchy (683,3 m) až po kótu Hlboká (1010,2
m), ďalej pokračuje k masívu Havranej skaly (662,9 m). Takmer celá dolina Mača je
charakteristická hojným výskytom cyklámenu ako na severnej tak na južnej strane. Jeden
malý ostrovčekovitý polygón sme zaznamenali aj v oblasti Javoria. Plocha Lesných dielcov
s výskytom cyklámenu fatranského je 267, 72 ha (2,68 km2) Percentuálne zastúpenie
porastotvorných drevín v Rakšianskych dolinách je nasledovné smrek (71 %), buk (10 %),
borovica (10 %), jedľa (5 %), cenné listnáče (3 %), smrekovec (1 %) a iné.
Z hľadiska svahovej sklonitosti je územie veľmi pestré, prevláda sklon do 30 °. Bohato
je zastúpená aj sklonitosť 10 ° a 20 °. V polygónoch nájdeme svahy zo sklonitosťou do 50 °
až 60 °, čo je maximálna sklonitosť svahu v tejto oblasti. Z hľadiska svahovej orientácie
dominujú južné, západné a severné svahy. Žiadna zo strán nemá výrazne veľký podiel. Svahy
s východnou orientáciou je v týchto polygónoch málo, takmer absentujú.
V celej oblasti je pokryvnosť cyklámenu 1 (Tšp), treba však poznamenať, že v tejto
oblasti sme zaznamenali aj najviac plôšok s pokryvnosťou 2 a to práve v doline Mača (locus
classicus).
Cyklámen nájdeme rovnako v bukových, zmiešaných ale aj v smrekových lesných
dielcoch a to v pomerne veľkej početnosti. Pôda je plytká, kamenitá až balvanitá, veľmi často
menšie aj väčšie skalné a bralné útvary (najmä v oblasti Jelenca a Drieňku) s dobre
rozvinutým trávnatým podrastom. Početnosť cyklámenu je v celej oblasti dobrá, aj v dielcoch
s dominantným zastúpením smreka (dokonca aj v čisto smrekových porastoch), aj keď
miestami je badateľný nálet buka a iných listnáčov (z prirodzenej obnovy), preto je
pravdepodobné, že ide o prvú generáciu smreka, ktorá ešte výrazne neovplyvnila výskyt
cyklámenu fatranského. Môžeme povedať, že drevinové zloženie porastov výrazne
neovplyvňuje početnosť cyklámenu aj keď v lesných dielcoch s vyšším zastúpením smreka
(Nedozorská dolina) je badateľný pokles abudancie.
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Oblasť obce Blatnica
Táto oblasť zahŕňa doliny: južná - Blatnická dolina a severná Gaderská dolina so
svojimi bočnými dolinami, ako sú Konský dol, Vápenná dolina, Sokolovo, Lubenná dolina,
Selenecká dolina, v ktorej je ešte Tmavá dolina. Dedošovská dolina je pokračovaním
Gaderskej doliny, ktorá ma tiež niekoľko bočných doliniek s ktorých najväčšia je Vrátna
dolina. Výskyt cyklámenu fatranského v tejto oblasti je viazaný prevažne na Blatnickú dolinu,
kde sa nachádza najsúvislejší polygón cyklámenu fatranského. V ostatných oblastiach má
výskyt cyklámenu fatranského charakter ostrovčekovitý, niekedy veľmi malých ostrovčekov.
Z hľadiska sklonitosti svahov, vyplýva, že územie je veľmi pestré, prevláda sklon do 40 °.
Naproti tomu sklonitosť 10 ° a 20 ° je zastúpená málo. V polygónoch nájdeme aj svahy so
sklonitosťou od 70 ° do 78 °, čo je maximálna sklonitosť svahu. Orientácia svahov na 4
svetové strany nám hovorí, že najväčšie zastúpenie majú svahy so severnou orientáciou,
menej sú zastúpene svahy z orientáciou juh a východ a najmenej sú zastúpene svahy
z orientáciou západ.
Dominantnými porastotvornými drevinami sú buk (38,3 %), smrek (37,2 %) okrem
toho tam nájdeme ešte borovicu (9,7 %), smrekovec (7,9 %), jedľu (3,3 %) a iné (3,58 %).
Plocha lesných dielcov s výskytom cyklámenu je 442,3 ha (4,42 km2). Stanovištia môžeme
charakterizovať ako prevažne zmiešané lesy (mladé aj staré porasty). Pôda je plytká,
kamenistá až balvanitá s početnými skalnými a bralnými formáciami a zoskupeniami
tiahnúcimi sa často aj niekoľko desiatok až stoviek metrov. Pokryvnosť cyklámenu
fatranského je 1 (Tšp). Cyklámen fatranský tu nájdeme rovnako v zmiešaných lesoch ako aj
v lesných dielcoch s dominantným zastúpením smreka.
Necpalská dolina
Podrobné zmapovanie cyklámenu fatranského v Necpalskej doline podáva Štrba [7].
Areál výskytu cyklámenu fatranského v tejto oblasti predstavujú tri vzájomne susediace
polygóny, ktoré sú sústredené v dolnej polovici doliny. Hranicu medzi polygónmi 1 a 2
predstavuje spevnená lesná cesta, ktorú lemuje Necpalský potok. Prirodzenou hranicou medzi
polygónmi 2 a 3 je pravostranný prítok Necpalského potoka, pretekajúci Lubovnou dolinou.
Najväčší polygón sa nachádza na južných svahoch Necpalskej doliny v oblasti hrebeňa
susediaceho s Gaderskou dolinou (Brotnica – 836,2 m), Kozia skala (1202,4 m), Dedošová
(1070,4 m). Druhý menší polygón sa nachádza na severných svahoch v oblasti masívu
Morávkovej (nesiaha až po vrchol) a severozápadnej strane dolinky Smrekov. Najmenší
polygón sme zaznamenali v Lubovnej doline v oblasti medzi kótami Hradište (890,7 m)
a Fiškálová (1042,9 m). Tu taktiež areál nesiaha až po hrebeň.
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Dominantnými porastotvornými drevinami sú smrek obyčajný a buk lesný. Okrem
týchto drevín tu ešte nájdeme borovicu lesnú, jedľu bielu, cenné listnáče a iné. Cenné listnáče
sú reprezentované hlavne javorom (mliečny, horský, poľný), jaseňom štíhlym a brestom.
Z hľadiska charakteristiky stanovíšť v Necpalskej doline môžeme povedať, že ide prevažne
o zmiešané hospodárske lesy často s plytkou, miestami kamenitou až balvanitou pôdou. Na
stanovištiach je aj častý výskyt malých bralných útvarov, miestami aj trávnatý podrast.
V spodných častiach polygónu je početnosť cyklámenu väčšia, v hrebeňových partiách je
nižšia. Početnosť výrazne neovplyvňuje drevinové zloženie porastov, nakoľko je hojný tak
v bukových lesoch ako aj v zmiešaných, Avšak je zjavný pokles abundancie v lesných
dielcoch s vyšším percentuálnym zastúpením smreka.
V oblasti Morávkovej v častiach, kde je dominantnou drevinou smrek, početnosť
cyklámenu klesá až sa miestami vytráca. V časti polygónu, ktorá zasahuje do Lubovnej
doliny, je početnosť druhu nižšia. [7]
Belianska dolina
Výskyt cyklámenu fatranského v Belianskej doline je viazaný do jej strednej časti.
Z ľavej strany je to väčší polygón v oblasti doliniek Žiarna dolina, Dolný Malcov, Dolná
Lúčivná a Horná Lúčivná v oblasti kóty Horný Malcov (963,3 m) a Dolný Malcov (752,3 m).
Polygón nezasahuje až po hrebeň susediaci s Necpalskou dolinou, v hrebeňových častiach
sme výskyt c fatranského nezaznamenali. Z pravej strany je to menší polygón medzi
dolinkami Horná Svinná a Šindeľná pod kótou Jedľovské (863,6 m). Tu polygón zasahuje až
po hôľne lúky v oblasti kóty Jedľovské (863,6 m). Hranicu medzi týmito dvoma polygónmi
tvorí spevnená lesná cesta, Belianský potok so svojim alúviom. Hlavnými porastotovornými
drevinami sú buk lesný (45,8 %) a smrek obyčajný (32,6 %). V menšej miere sú zastúpene
cenné listnáče (10,8 %), jedľa biela (8,1 %) borovica lesná (2 %) a smrekovec opadavý (0,7
%). Plocha lesných dielcov oboch polygónov je 149,69 ha (1,5 km2).
Z hľadiska sklonitosti svahov, môžeme povedať, že polygóny v Necpalskej
a Belianskej doline sú prevažne v škále do sklonu svahu 40 °. Sklonitosť vyššia ako 40 °
predstavuje v tomto území len nepatrnú čiastku. Maximálny sklon územia je 50 °. Z hľadiska
orientácie svahov na 4 svetové strany môžeme povedať, že najviac sú zastúpene svahy
severné a východne, menej sú zastúpené svahy južné a západné.
Stanovištia môžeme charakterizovať ako rôznorodé, s častým výskytom kamenistého,
miestami balvanitého povrchu, lokálne je rozvinutý trávnatý podrast. V oblasti náchádzame aj
veľmi mladé lesné porasty (po holorubnej ťažbe), v týchto porastoch je početnosť a výskyt
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cyklámenu veľmi malý, miestami sa až vytráca. Pokryvnosť cyklámenu je nižšia (Tšp – 1)
ojedinele na veľmi malej ploche (cca 10 – 15 m2) vyššia (Tšp – 2).

Záver
Cieľom predkladanej je prispieť k podrobnejšiemu poznaniu rozšírenia cyklámenu
fatranského (Cyclamen fatrense) v západnej časti Veľkej Fatry. Základom práce sú výsledky
terénneho mapovania, ktoré bolo realizované počas vegetačných sezón 2006 až 2008. Tieto
výsledky boli prevedené do digitálnej podoby a poukazujú na vitálny stav populácie
predovšetkým v porastoch s nižším zastúpením smreka. Areál rozšírenia sme rozdelili do
štyroch oblostí, ktoré sme stručne charakterizovali v texte, predovšetkým z hľadiska
charakteristiky stanovíšť, drevinového zloženia a GIS analýz.
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Abstrakt
Analýza krivky teploty topenia s vysokým rozlíšením (HRM; high-resolution melting analysis)
predstavuje v súčasnosti bežne používanú „high throughput“ metódu na rôzne aplikácie v oblasti analýzy DNA,
ako napríklad skríning neznámych sekvenčných zmien, alebo genotypizácia jednonukleotidových
polymorfizmov, ako aj inzerčno/delečných zmien väčšieho rozsahu. Jedným z najčastejšie používaných
detekčných systémov v HRM analýzach sú DNA viažuce fluorescenčné farbičky. Farbičiek deklarovaných ako
vhodných pre HRM analýzy pritom neustále pribúda. V našej práci sme sa rozhodli porovnať použiteľnosť
siedmych odlišných fluorescenčných farbičiek na štyri rôzne HRM aplikácie.

Kľúčové slová: analýza krivky teploty topenia; DNA viažuce fluorescenčné farbičky; HRM

Úvod a formulácia cieľa
Spoločne s real-time polymerázovou reťazovou reakciou (real-time PCR) je analýza
krivky teploty topenia (MCA; melting curve analysis) bežne používanou metódou na
genotypizáciu sekvenčných zmien na úrovni DNA [1]. „High-resolution melting“ (HRM)
analýza je novou generáciu technológií vyhľadávania mutácií, genotypizácie [2],
genotypizácie

pomocou

neznačených

prób

[3]

a genotypizácie

inzerčno-delečných

polymorfizmov [4]. Kľúčovú úlohu v týchto prístupoch zohrávajú saturačné DNA viažuce
fluorescenčné farbičky, ktorých úroveň fluorescencie je viacnásobne vyššia v stave
naviazanosti na dsDNA ako v stave voľnom. Analýza krivky teploty topenia po amplifikácii
indikuje jej špecificitu [5], pričom sa sleduje intenzita fluorescencie DNA viažucich farbičiek
pri zvyšovaní teploty cez ich denaturačnú teplotu [6]. S narastajúcou teplotou nastáva pokles
fluorescencie, pričom zastúpenia GC párov, dĺžka a konkrétna sekvencia amplikónu
ovplyvňujú teplotu topenia (Tm; melting temperature) a tvar krivky topenia, ktoré sú
charakteristické pre konkrétny amplikón. Práve táto závislosť umožňuje identifikáciu a
rozlíšenie PCR produktov [6]. Pôvodnými fluorescenčnými farbičkami, vyvinutými pre
aplikácie HRM, boli farbičky z rodiny LCGreen (LCGreen a LCGreen Plus) [2]. Neskôr sa
však objavilo viacero konkurenčných farbičiek, o ktorých sa deklaruje, že sú vhodné pre HRM
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aplikácie. Medzi ne patrí napríklad EvaGreen, ResoLight a niektoré farbičky z rodiny SYTO,
ako napríklad SYTO9 [7, 8].
Cieľom predloženej práce bolo porovnanie využiteľnosti niektorých vybraných
fluorescenčných farbičiek pre konkrétne aplikácie HRM ako mutačný skríning, genotypizácia
pomocou neznačených prób, genotypizácia s využitím malých amplikónov a genotypizácia
1 kb Alu inzerčno-delečného polymorfizmu. Medzi porovnané farbičky patrili EvaGreen
(EG), LCGreen Plus (LC), ResoLight (RL), SYTO11 (S11), SYTO13 (S13), SYTO14 (S14) a
SYTO16 (S16).

Materiál a metódy
Testovanie použiteľnosti farbičiek na genotypizáciu sekvenčných zmien väčšieho
rozsahu (napríklad 1 kb Alu inzerčno/delečného polymorfizmu) sme uskutočnili s využitím
protokolu uvedeného v našej predošlej práci [9]. V skratke, 10 µl reakčné zmesi obsahovali
50 ng genomickej DNA, 1x PCR pufor s 2 mM MgCl2 , 0,15 mM z každého deoxynukleotid
trifosfátu (dNTP), 2,5 pmol primeru 486 (spoločný primer), 1,25 pmol primeru 405
(špecifický primer pre amplifikáciu alel s deléciou) a 1,25 pmol primeru Alu-REV-ins
(špecifický primer pre amplifikáciu alel s inzerciou), 0,5 U polymerázy HOT Fire Pol a jednu
z uvedených fluorescenčných farbičiek. Použili sme nasledovný teplotný program: 5 min
počiatočná denaturácia pri 95°C, po ktorých nasledovalo 30 cyklov amplifikácie
pozostávajúcich z 1 min denaturácie pri 94°C, 1,5 min anelácie pri 61,5°C a 1,5 min extenzie
pri 72°C. Po amplifikácií nasledovala finálna extenzia 10 min pri teplote 72°C.
Testovanie použiteľnosti farbičiek na genotypizáciu jednonukleotidových zmien
pomocou malých amplikónov bola realizovaná pomocou primerov GJBseq.intR2 a HRMW24X-for. Reakcie s objemom 10 µl obsahovali 50 ng genomickej DNA, 1x PCR pufor s 2
mM MgCl2 , 0,15 mM z každého deoxynukleotid trifosfátu (dNTP), 1,25 pmol primeru
GJBseq.intR2, 1,25 pmol primeru HRM-W24X-for, 0,5 U polymerázy HOTFire Pol a jednu z
uvedených fluorescenčných farbičiek. Teplotný algoritmus pozostával z nasledovných krokov:
5 min počiatočná denaturácia pri 95°C, po ktorých nasledovalo 35 cyklov amplifikácie
pozostávajúcich z 30 s denaturácie pri 94°C, 30 s anelácie pri 62°C a 30 s extenzie pri 72°C.
Po amplifikácií nasledovala finálna extenzia 10 min pri teplote 72°C.
Použiteľnosť jednotlivých farbičiek na vyhľadávanie neznámych a genotypizáciu
známych sekvenčných zmien pomocou neznačených prób sme testovali pomocou protokolu
publikovaného v našej predošlej práci [10]. 10 µl reakčné zmesi potrebné na uskutočnenie
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asymetrickej PCR obsahovali 50 ng genomickej DNA, 1x PCR pufor s 2 mM MgCl2 , 0,15
mM z každého deoxynukleotid trifosfátu (dNTP), 2 pmol primeru (FM_cox1_var1_F), 0,1
pmol primeru (FM_cox1_var1_R), 2 pmol próby č. 2 blokovanej na 3´ konci s aminomodifikovaným C6, 0,5 U polymerázy DreamTaq a jednu z uvedených fluorescenčných
farbičiek.
Sekvencie použitých primerov a prób ako aj dĺžky jednotlivých fragmentov sú uvedené
v Tab. 1. Pri výbere použitých koncentrácií farbičiek z rodiny SYTO sme sa rozhodli riadiť
prácou Gudnasona et al. [5], ktorý uvádza 2 µM koncentráciu ako optimálnu v prípade
väčšiny SYTO farbičiek študovaných v ich práci. Pri ostatných farbičkách sme vychádzali zo
základnej koncentrácie odporúčanej výrobcom (1x). Analýzy krivky teploty topenia sme
uskutočnili pomocou 96 jamkového formátu prístroja LightScanner (Idaho Technology).
Analýza a vyhodnotenie zísaných údajov bola vykonaná pomocou programu LightScanner
Software 2.0.
Tab. 1 Označenia a sekvencie použitých primerov a prób
Názov

Sekvencia

Amplikón

486

5´ GCCACTTTAGATAACCCCTGAG 3´

405

5´ CTGTATACTCAGCTACTAGGGT 3´

Alu-REV-ins

5´ TGG GCA CAG TGG CTT ATA TTT 3´

493 bp
respektíve
381 bp

GJBseq.intR2

5´ GAACAAACACTCCACCAGCA 3´

HRM-W24X-for

5´ AAAATGAAGAGGACGGTGAG 3′

FM_cox1_var1_F

5′ GGTCATGGGGTTATAATGA 3′

FM_cox1_var1_R

5′ ACAGCATAGTAATAGCCGC 3′

Próba č. 2

5′ GCGAGATTGTTGTTGCCTTTATGTG-C6 3′

55 bp
439 bp

Výsledky a diskusia
Hlavným cieľom práce bolo determinovať použiteľnosť vybraných fluorescenčných
farbičiek v rôznych aplikáciách HRM.
V prípade genotypizácie pomocou malých amplikónov sme použili 55 bp dlhý
amplikón ktorý v sebe zahŕňal oblasť v ktorej sa nachádza bodová mutácia (zámena
nukleotidu G za A). V tomto prípade sa nám podarilo od seba odlíšiť vzorky so všetkými
troma možnými genotypmi pomocou všetkých študovaných farbičiek. Najuspokojujúcejšie
boli však výsledky získané pomocou farbičiek EG, LC, RL, S13 a S16. Krivky topenia
heterozygotných vzoriek vykazovali pri použití farbičky LC dvojitý charakter krivky, kým pri
aplikácii ostatných farbičiek bol tento tvar viac menej jednovrcholový, no i tak bolo možné
jednoznačne determinovať heterozygotov vo všetkých prípadoch. Ako príklad pozitívneho
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výsledku získaného farbičkou S16 uvádzame Obr. 1.

Obr. 1 Analýza malých amplikónov pomocou farbičky SYTO16. Červená farba (homozygotné vzorky pre
mutáciu), modrá farba (homozygotné vzorky pre „wild-type“ alelu), sivá farba (heterozygotné vzorky).

Výsledky získané analýzou vzoriek pri genotypizácii Alu inzerčno/delečného
polymorfizmu boli veľmi podobnej kvality, umožňujúcej odlíšenie všetkých troch možných
genotypov, v prípade všetkých farbičiek okrem S14. Ako príklad pozitívneho výsledku
získaného farbičkou S11 uvádzame Obr. 2.

Obr. 2 Genotypizácia Alu inzerčno delečného polymorfizmu pomocou farbičky SYTO11. Červená farba
(homozygotné vzorky pre deléciu), modrá farba (heterozygotné vzorky), sivá farba (homozygotné vzorky pre
inzerciu).

Použiteľnosť skúmaných farbičiek na skríning neznámych sekvenčných zmien a na
genotypizáciu pomocou neznačených oligonukleotidových prób sme uskutočnili pomocou
amplifikácie 439 bp oblasti mitochondriálneho genómu parazita Fascioloides magna. Táto
oblasť obsahuje 14 polymorfizmov, ktoré sú charakteristické pre štyri mitochondriálne
haplotypy. Pri vhodnom výbere, stanovenie týchto haplotypov môže byť uskutočnené
genotypizáciou troch blízkych polymorfizmov, ktoré môžu byť prekryté jedinou neznačenou
oligonukleotidovou próbou [10]. Na rozdiel od predošlých prípadov, výsledky genotypizácie
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týchto polymorfizmov pomocou krivky teploty topenia duplexu vytvoreného spomenutou
próbou a cieľovým amplikónom boli dobrej kvality len v prípade použitia farbičiek EG, LC
a RL. Výsledky získané pomocou farbičiek z rodiny SYTO (okrem S14) síce umožnili
determináciu príslušných haplotypov, avšak získané krivky boli nerovnomerné a často
roztrasené. V prípade S16 sa kvalita výsledkov výrazne vylepšila po dodatočnom zvýšení
koncentrácie z 2 µM na 4 µM. Farbička S14 neumožnila vyhodnotenie výsledkov kvôli
výrazne slabej intenzite generovaného signálu. Ako príklad pozitívneho výsledku získaného
farbičkou RL uvádzame Obr. 3.

Obr. 3 Genotypizácia pomocou neznačených prób a farbičky ResoLight. Zelená farba (haplotyp 4), červená
farba (haplotyp 3), sivá farba (haplotyp 6) a modrá farba (haplotyp 1).

Testovanie farbičiek na skríning sme uskutočnili analýzou údajov získaných z oblasti topenia
hlavného amplikónu toho istého 439 bp fragmentu amplifikovaného z mitochondriálneho
genómu. V tomto prípade je najrelevantnejší fakt, či je daný systém schopný spoľahlivo
odlíšiť pomerne dlhé sekvencie líšiace v jedinom nukleotide. V našom prípade takýto rozdiel
je predstavený haplotypmi 1 a 6 (Obr. 4). V tomto prípade sme získali najkvalitnejšie
výsledky pomocou farbičiek EG, LC, RL a S16, avšak S11 a S13 tiež viedli k hodnotiteľným
výsledkom. SYTO14 podľa našich zistení neposkytuje dostačujúce výsledky.

Obr. 4 Skríning jednonukleotidových zmien pomocou farbičky ResoLight. Zelená farba (haplotyp 6), červená
farba (haplotyp 3), sivá farba (haplotyp 1) a modrá farba (haplotyp 4).
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Záver
V predloženej práci sme testovali použiteľnosť siedmych vybraných DNA viažucich
fluorescenčných farbičiek na štyri rôzne HRM aplikácie, zahŕňajúce tri typy genotypizácií
a skríning neznámych sekvenčných variantov. Porovnávané farbičky boli nasledovné:
EvaGreen, LCGreen Plus, ResoLight, SYTO11, SYTO13, SYTO14 a SYTO16. Na základe
našich výsledkov sú všetky tieto farbičky (okrem SYTO14) vhodné na väčšinu testovaných
aplikácií, pričom najkvalitnejšie výsledky sme získali pomocou farbičiek EvaGreen, LCGreen
Plus a ResoLight, ktoré sú aj ich výrobcami deklarované ako HRM farbičky.
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Reprodukčné parametre populácie hrúzovca sieťovaného Pseudorasbora
parva (Temminck a Schlegel, 1846) z extrémne narúšaného biotopu
Kristína Švolíková, Vladimír Kováč
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika, kika.svolikova@gmail.com

Abstrakt
Predložená štúdia vznikla ako súčasť testovania hypotézy o alternatívnych ontogenézach a inváznom
potenciály sladkovodných rýb. Skúmaná bola populácia z Číčovských rybníkov, ktoré predstavujú extrémne
narúšaný biotop. V zmysle testovanej hypotézy bola overovaná predikcia, že študovaná populácia sa bude
vyznačovať vyššou plodnosťou a menšími oocytmi ako populácie hrúzovca etablované dlhší čas ( >5 generácií)
a prežívajúce v stabilných biotopoch. Materiál bol zbieraný od marca do októbra 2010 elektrickým agregátom
a záťahovou sieťou. Skúmaná vzorka zahŕňala 603 jedincov, z toho 276 samíc. Dĺžka tela samíc sa pohybovala
v intervale 23 – 76,4 mm, hmotnosť medzi 0,20 – 8,34 g. Absolútny počet oocytov bol v rozmedzí 779 – 18972,
relatívny počet oocytov v rozmedzí 1064 – 22655. Vypočítaná hodnota gonadosomatického indexu dosahovala
0,68 – 17,36 %. Zmeraný bol priemer 50 náhodne vybraných ikier, pohyboval sa v intervale 0,04 – 1,31 mm.
U 82,61 % samíc bola zistená 1 veľkostná skupina oocytov, u 17,39 % samíc 2 veľkostné skupiny oocytov.

Kľúčové slová: hrúzovec sieťovaný; reprodukčné parametre; teória alternatívnych ontogenéz
Úvod a formulácia cieľa
Fenomén biologických invázií v poslednej dobe vzbudzuje obrovskú pozornosť
a vytvára veľa otázok, a to vďaka rapídnemu nárastu introdukcií a translokácií rôznych
živočíšnych i rastlinných druhov. [1].
Početné introdukcie fytofágnych rýb do rôznych krajín sveta sú niekedy spojené
s náhodnou introdukciou nežiadúceho a ekonomicky bezvýznamného druhu ryby. Ako
typický príklad slúži neúmyselná introdukcia a následné šírenie a masový výskyt hrúzovca
sieťovaného (Pseudorasbora parva) v Európe počas posledných dvadsiatich rokov [2].
Úspešné invázne druhy sa vyznačujú určitými vlastnosťami, ktoré zvyšujú ich šancu
na úspešné osídlenie nového prostredia. Je to najmä fenotypová plasticita a biologická
flexibilita [3].
Cieľom mojej práce je analyzovať reprodukčné parametre inváznej populácie
hrúzovca sieťovaného, ako sú veľkosť pri dospievaní, absolútny a relatívny počet oocytov,
veľkosť ikier, kolísanie gonadosomatického indexu a počet neresových dávok za sezónu.
Vyhodnotiť získané výsledky a porovnať ich s parametrami inej populácie a na základe toho
otestovať hypotézu, že nedávno etablované populácie inváznych druhov rýb alokujú do
reprodukcie viac energie, ako populácie, ktoré sú etablované dlhší čas ( > 5 generácií). Tento

742

BIOLÓGIA

výskum bol súčasťou testovania hypotézy o alternatívnych ontogenézach a inváznom
potenciály sladkovodných rýb [4].

Materiál a metódy
Materiál bo zbieraný od marca do októbra 2010 pomocou elektrického agregátu
a záťahovej siete. Ulovených bolo celkom 603 jedincov, z toho 276 samíc počas 15 zberov,
ktoré zahŕňali predneresové, neresové aj poneresové obdobie.
Ulovený materiál bol priamo na mieste fixovaný v 4 % roztoku formaldehydu a bol
uložený do nádob označených dátumom zberu. V laboratóriu bola zmeraná dĺžka tela (SL)
každej ryby pomocou posuvného meradla s presnosťou na 1 mm. Na elektrických váhach bola
zistená hmotnosť rýb pred aj po pitve s presnosťou na 0,1 g, a taktiež hmotnosť gonád,
s presnosťou na 1 mg. Plodnosť bola stanovená gravimetrickou metódou [5], bol zistený
gonadosomatický index a bol zmeraný priemer 50 náhodne zvolených ikier.
Na štatistické zhodnotenie rozdielov porovnávaných populácií bol použitý Mann –
Whitney U test.

Výsledky a diskusia
Dĺžka tela samíc bola 23 – 76,4 mm (priemer 42,4 mm). Hmotnosť tela sa pohybovala
od 0,20 – 8,34 g (1,68 g) a hmotnosť tela bez vnútorností od 0,17 – 7,21 g (1,42 g). Hmotnosť
ovárií bola 0,002 – 0,747 g (0,065 g). Gonadosomatický index dosahoval hodnoty 0,68 –
17,36 % (4,22 %) (Obr. 3). Veľkosť oocytov bola 0,04 – 1,31 mm.
Absolútny počet oocytov dosahoval hodnoty 779 – 18972 (7269) a relatívny počet
oocytov 1064 – 22655 (7836). Reálna absolútna plodnosť bola 42 – 4011 (804) oocytov.
Pomer samíc ku samcom v populácii bol 1:1,19.
U 228 (82,61 %) samíc bola zistená jedna veľkostná skupina oocytov (Obr. 1). Dve
veľkostné skupiny sa vyskytovali u 48 (17,39 %) samíc (Obr. 2). U žiadnej zo samíc neboli
zistené tri veľkostné skupiny oocytov. V prvej veľkostnej triede dosahovali oocyty veľkosť
0,06 – 0,91 mm (0,2 mm) a v druhej veľkostnej triede 0,31 – 1,31 mm (0,59 mm).
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Obr. 1 Jedna veľkostná skupina oocytov u 82,61 % samíc.
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Obr. 2 Dve veľkostné skupiny oocytov u 17,39.
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Obr. 3 Graf znázorňuje zmeny hodnôt GSI v predneresovom, neresovom a poneresovom

období.
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Predikcia v zmysle testovanej hypotézy o alternatívnych ontogenézach, že študovaná
populácie sa bude vyznačovať vyššou plodnosťou a menšími oocytmi, ako populácie
etablované viac ako 5 generácií v stabilnom biotope boli testované porovnaním s výsledkami
výskumu Záhorská et al. 2011 (Tab. 1). Ide o populáciu hrúzovca sieťovaného zo starého
štrkoviska v Chľabe, ktorá predstavuje dlhodobo etablovanú populáciu v stabilnom biotope a
populáciu z výpustu pri Jakubovských rybníkoch, ktorá predstavuje krátkodobo etablovanú
populáciu z narúšaného biotopu. Na preukázanie štatistického rozdielu medzi porovnávanými
populáciami bol použitý Mann-Whitney U test.

Tab.1 Porovnanie reprodukčných parametrov troch populácií. Zeleným sú vyznačené hodnoty, ktoré boli
štatisticky testované.

Staré štrkovisko v
Chľabe

Číčovské rybníky

Výpust pri
Jakubovských
rybníkoch

SL

22,12 - 60,24 mm

23 - 76,4 mm

23,5 - 66,17 mm

Hmotnosť

0,27 - 5,22 g

0,20 - 8,34 g

0,18 - 5,45 g

absolútny počet oocytov

225 - 4980 (2529)

779 - 18972 (7269)

275 - 7632 (3543)

relatívny počet oocytov

354 - 8744 (3796)

1064 - 22655 (7836)

320 - 12821 (4324)

GSI

0,32 - 34,20 %

0,68 - 17,36 %

0,58 - 68,58 %

veľkosť oocytov

0,05 - 1,90 mm

0,04 - 1,31 mm

0,02 - 1,72 mm

Z porovnania reprodukčných parametrov daných populácií vyplýva, že hypotéza, že
nedávno etablované invázne populácie alokujú do reprodukcie viac energie, ako populácie,
ktoré sú etablované dlhší čas nemôže byť zamietnutá. Podporuje ju fakt, že plodnosť rýb
z Číčova je preukázateľne vyššia, ako plodnosť rýb z Chľaby, ktoré predstavujú dlhodobo
etablovanú populáciu. Avšak, nevieme povedať presne, koľko energie skúmaná populácia
alokovala do reprodukcie. Vieme však, že tú časť energie, ktorú investovali do reprodukcie
využili na vytvorenie veľkého počtu malých oocytov.
Potvrdila sa aj predikcia v zmysle testovanej hypotézy o alternatívnych ontogenézach
[4], že študovaná populácia sa bude odlišovať vyššou plodnosťou a menšími oocytmi od
populácií etablovaných viac ako 5 generácií v stabilnom biotope. Potvrdzuje ju vyššie
spomenutý signifikantný rozdiel medzi plodnosťami populácií z Číčova a z Chľaby a taktiež
rozdiel vo veľkosti oocytov medzi týmito populáciami. Skúmaná vzorka sa v týchto črtách
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odlišuje nielen od populácie zo stabilného biotopu, ale tiež od populácie, ktorá pochádza
z periodicky narúšaného biotopu. V zmysle tejto hypotézy, by tieto populácie mali vykazovať
podobné vlastnosti, avšak vlastnosti populácie z Číčova sa preukázateľne líšia a hodnotami
viacnásobne prevyšujú vlastnosti populácie z Jakubovských rybníkov.
Tento fenomén môžeme vysvetliť ako odozvu skúmanej populácie na extrémne
nepriaznivé environmentálne podmienky. V betónovom bazéne, priliehajúcom k rybníku,
v ktorom populácia žila bola vysoká abundancia aj biomasa rýb. Pravdepodobne tam
dochádzalo k vnútrodruhovej aj medzidruhovej konkurencii rýb. V nádrži bol nedostatok
potravy. Vo vode bolo málo rozpusteného kyslíka kvôli pomerne vysokej teplote vody
a vrstve zahnívajúceho bahna a detritu na dne nádrže. Tieto faktory mali pravdepodobne
vplyv na fyziologický stav a celkovú kondíciu rýb. V nádrži nebol vhodný neresový substrát,
ani priestor na stráženie ikier samcami.
Vďaka pôsobeniu všetkých týchto nepriaznivých faktorov vytvorila populácia
z Číčovských rybníkov iný fenotyp, ako populácie z Chľaby a Jakubovských rybníkov.
Pozorujeme u nej posun životných stratégií viac generalizovanejším smerom. Pri reprodukcii
sa správajú skôr ako r – stratégovia, pretože vytvárajú veľký počet malých ikier s menším
obsahom žĺtka.

Záver
Skúmaním reprodukčných parametrov populácie hrúzovca sieťovaného z Číčovských
rybníkov sme zistili vplyv extrémnych environmentálnych podmienok na prejavy životných
stratégií daného druhu. Skúmaná populácia vplyvom nepriaznivých životných podmienok
posunula svoju ontogenetickú dráhu viac altriciálnym smerom. Vytvorením odlišného
fenotypu, ako v natívnom, ale aj inváznom areáli si zabezpečila prežitie v extrémne
narúšanom biotope. Získané výsledky podporujú hypotézu o alternatívnych ontogenézach
a inváznom potenciáli sladkovodných rýb.
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Vzťah angiotenzínu II s funkčnými vlastnosťami cirkadiánneho systému
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Abstrakt
V našej práci sme sa zamerali na štúdium spätno-väzobnej regulácie renín-angiotenzínového systému
cirkadiánnym systémom. Študovali sme vplyv časovo-obmedzenej dostupnosti potravy a potravovej odmeny
v pasívnej fáze 24 hodinového cyklu na denný rytmus plazmatických hladín angiotenzínu II a vplyv dlhodobej
subkutánnej infúzie angiotenzínu II na cirkadiánny oscilátor v suprachiazmatických jadrách hypotalamu u
potkanov kmeňa Wistar. Vplyvom časovo-obmedzeného príjmu potravy sa stal denný rytmus hladín angiotenzínu
II v plazme arytmickým, čo poukazuje na negatívny dosah príjmu potravy v pasívnej fáze dňa. Potravová odmena
pri dostupnosti potravy ad libitum nemala významný vplyv na hladiny angiotenzínu II. Dlhodobá infúzia
angiotenzínu II nezmenila expresiu hodinového génu per2 v SCN a neovplyvnila jej fotoresponzívnosť, čo
poukazuje na účinok angiotenzínu II nezávislý od centrálneho oscilátora.

Kľúčové slová: SCN; per2; fotoresponzívnosť; RAS; časovo-obmedzená dostupnosť potravy; odmena

Úvod a formulácia cieľa
Cirkadiánne rytmy vo fyziologických procesoch vrátane príjmu potravy a v správaní sú
regulované cirkadiánnym systémom pozostávajúcim z centrálneho oscilátora lokalizovaného
v suprachiazmatických jadrách hypotalamu (SCN) a periférnych oscilátoroch prítomných
v ostatných orgánoch [1]. Príjem potravy je hlavnou fyziologickou funkciou, ktorá musí byť
synchronizovaná s dennými osciláciami fázy aktivity a odpočinku. Pre človeka súčasnosti je
typický neusporiadaný a nepravidelný 24 hodinový režim vrátane príjmu potravy a vznikajú
časové posuny jednotlivých činností oproti každodennému cyklu striedania sa svetla a tmy ako
je to pri práci na smeny alebo v noci. U týchto osôb sa časom zvyšuje výskyt metabolických
a iných zdravotných komplikácií [2, 3].
Renín-angiotenzínový systém (RAS) je hormonálny systém, ktorý hrá podstatnú úlohu
v regulácii tlaku krvi, iónového a vodného hospodárstva organizmu. Je zapojený
v patofyziológii hypertenzie, kardiovaskulárnych, renálnych ochorení a diabetu [4, 5, 6, 7].
Infúzia nízkych dávok angiotenzínu II (v dávkach do 250 ng/kg/min, nevyvoláva priamu
vazokonstrikciu) pomocou osmotických minipúmp s kontinuálnym uvoľňovaním zavedených
subkutánne laboratórnym zvieratám vyvoláva hypertenziu spojenú so srdcovou hypertrofiou,
zápalom, nekrózou a fibrózou myokardu a slúži ako jeden z experimentálnych modelov
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hypertenzie [8, 9, 10]. RAS za normálnych okolností vykazuje 24 hodinový rytmus a je
regulovaný cirkadiánnym systémom [11, 12]. Predpokladá sa existencia spätno-väzobného
vzťahu RAS a cirkadiánneho systému. Ošetrenie in vitro bunkových kultúr hladkej svaloviny
torakálnej aorty myší angiotenzínom II (100 nmol/L, 2 hodiny) indukovalo významné
zvyšovanie expresie hodinového génu per2 minimálne na dobu troch 24 hodinových cyklov
[13].
Potravou súvisiace metabolické a motivačné podnety slúžia ako synchronizujúce
signály pre cirkadiánny systém, čo je možné pozorovať na úrovni anticipačného správania,
pohybovej a potravovej aktivity [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Centrálny oscilátor v SCN je
synchronizovaný hlavne svetlom, ale expresiu hodinových génov v centrálnom oscilátore
môže ovplyvniť aj kalorická reštrikcia [17]. Pre periférne oscilátory sú čas podávania potravy
a časovo-obmedzená

dostupnosť

potravy

významným

synchronizujúcim

faktorom

(Zeitgeberom) [14, 15, 19].
Mechanizmy sprostredkujúce synchronizáciu periférnych oscilátorov dostupnosťou
potravy nie sú v súčasnosti dostatočne preskúmané [14, 15, 17, 22]. Predpokladá sa, že
hodinový gén per2 exprimovaný v pečeni je najviac responzívny spomedzi doteraz
študovaných hodinových génov vo vzťahu k potravou indukovanej synchronizácii [23]. Medzi
kandidátne molekuly ovplyvňujúce periférne oscilátory patria viaceré hormóny a metabolity
ako

aj

vnútrobunkové

signalizačné

dráhy

zahŕňajúce

cAMP,

mitogén-aktivovanú

proteínkinázu alebo AMP-aktivovanú proteínkinázu [24, 25, 26, 13]. Medzi potencionálne
signálne molekuly patrí tiež angiotenzín II, ktorý je najúčinnejšou látkou produkovanou renínangiotenzínovým systémom a predstavuje multifunkčnú molekulu – vazokonstrikčný,
proliferatívny a fibrotický peptid regulujúci činnosť kardiovaskulárneho systému [5, 7].
Predpokladá sa, že angiotenzín II môže byť jedným z možných Zeitgeberov, faktorov
koordinujúcich fyziologické funkcie moduláciou fázy expresie hodinových a hodinami
kontrolovaných génov v cieľových orgánoch. Predpokladá sa, že účinky angitenzínu II na
expresiu hodinových génov sú sprostredkované aktiváciou signalizačných dráh spojených
s mitogénom aktivovanou proteínkinázou [13].
Našou hypotézou bolo, že príjem potravy vo fáze odpočinku môže narúšať denný
rytmus hladín angiotenzínu II, hlavného komponentu RAS, a prispievať takto k vzniku porúch
činnosti cirkadiánneho systému a následne k deregulácii cirkadiánnych rytmov. Cieľom nášho
projektu bolo štúdium vplyvu časovo-obmedzenej dostupnosti potravy a potravovej odmeny
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na denný rytmus plazmatických hladín angiotenzínu II u potkanov. Ďalším cieľom bolo
štúdium vplyvu kontinuálnej infúzie angiotenzínu II na cirkadiánny oscilátor v SCN – vplyvu
na expresiu hodinového génu per2 a na jej responzívnosť na svetelné pulzy v pasívnej fáze 24
hodinového cyklu u potkanov.

Materiál a metódy
V pokusoch boli použité samce potkanov kmeňa Wistar. V prvom pokuse boli potkany
vystavené svetelnému režimu svetlo: tma 12:12 (LD). V prvej fáze pokusu mali potkany
potravu a vodu dostupnú ad libitum. 3 týždne po dovezení sa potkanom raz denne začala
podávať potravová odmena (piškóty) v svetlej fáze dňa po dobu 15 dní. Experimentálnej
skupine s potravovou reštrikciou sa podávalo krmivo iba vo svetlej fáze dňa po dobu 2 hodín
v čase podávania potravovej odmeny. Odbery sa uskutočnili v priebehu 24 hodín
v pravidelných 4-hodinových intervaloch. V každom odbere bolo použitých 4-6 zvierat.
Odobratá plazma sa stabilizovala pomocou EDTA.
V druhom pokuse boli potkany vystavené svetelnému režimu svetlo: tma 12:12 (LD)
s prístupom k potrave a vode ad libitum. Tlak krvi sa zaznamenával neinvazívnou
manžetovou metódou (AD Instruments, Nemecko). Angiotenzín II (Calbiochem, USA) sa
aplikoval

(100ng/kg/min)

pomocou

osmotických

minipúmp

(Alzet

2001,

USA)

implantovaných subkutánne s objemom 200µl s kontinuálnym uvoľňovaním obsahu po dobu
28 dní. Vybranej skupine potkanov sa aplikoval 3 hodiny trvajúci svetelný pulz v pasívnej
fáze dňa (ZT 19, ZT 23). Podmienky odberov sú opísané vyššie. Vypreparované SCN boli
zmrazené v tekutom dusíku a uložené pri –80°C.
Na kvantifikáciu koncentrácie angiotenzínu II pomocou rádioimunoanalýzy (RK-A22
Angiotensin II, Bühlmann Lab., Švajčiarsko) sa použili extrakčné kolónky (B-AEC extrakčné
kolónky, Bühlmann Lab., Švajčiarsko). Na detekciu množstva izotopu sa použil gamma
počítač.
Celková RNA z SCN sa vyizolovala pomocou Tri reagentu (MRC, USA).
Komplementárna cDNA sa nasyntetizovala pomocou kitu ImProm-II Reverse Transcription
System (Promega, USA). Kvantifikácia cDNA prebiehala pomocou real time PCR s použitím
master mixu QuantiTect SYBR Green PCR Kit (QIAGEN, Nemecko). Okrem hodiného génu
per2 sme analyzovali aj expresiu house keeping génu gapdh (glyceraldehyd-3-fosfát
dehydrogenáza), vzhľadom ku ktorému sa normalizovala expresia per2. Reakčná zmes
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s objemom 20µl pozostávala z 10µl master mixu, 0,3µmol sense a antisense primerov a 1µl
produktu reverznej transkripcie. Intenzita signálu počas amplifikácie v 20µl reakčnej zmesi sa
merala na prístroji 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 49°C 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', antisense
5'-TTGACACGCTTGGACTTCAG-3';

gapdh

(AF106860)

–

sense

5'-

CTGAGAATGGGAAGCTGGTC-3', antisense 5'-GTGGTTCACACCCATCACCAA-3'.
Rytmickosť denného profilu expresie bola otestovaná kosínorovou analýzou. Čas je
uvádzaný v relatívnych jednotkách Zeitgeber time (ZT). ZT0 je definovaný ako začiatok
svetlej fázy 24 hodinového cyklu. Významnosť rozdielov bola vyhodnotená analýzou
variancie (ANOVA). Na vyhodnotenie rozdielov medzi odbermi v jednotlivých fázach dňa
v dvojbodových štúdiach sme používali nepárový t-test s rovnosťou rozptylu.

Výsledky a diskusia
Plazmatické hladiny angiotenzínu II vykazovali denný rytmus u potkanov kmeňa
Wistar s vrcholom na začiatku aktívnej fázy 24 hodinového cyklu (ZT 12:32, cosinor
P<0,001). Po podávaní potravovej odmeny v pasívnej fáze 24h cyklu pri dostupnosti potravy
ad libitum denný rytmus ostal zachovaný s vrcholom na začiatku aktívnej fázy dňa (ZT 15:35,
cosinor P<0,001), podobne aj v prípade, keď potravová odmena bola vynechaná posledný deň
pred odbermi s cieľom pozorovania perzistencie synchronizácie potravovou odmenou (ZT
14:14, cosinor P<0,001). Vplyvom časovo obmedzeného príjmu potravy sa denný rytmus
plazmatických hladín angiotenzínu II stal arytmickým s trendom k zvyšovaniu hladín v čase
podávania potravy, čo poukazuje na negatívny vplyv príjmu potravy výhradne vo fáze
odpočinku.
Dlhodobá subkutánna infúzia angiotenzínu II pomocou osmotických minipúmp
u potkanov kmeňa Wistar nemala vplyv na denný rytmus expresie hodinového génu per2
v SCN predstavujúceho centrálny oscilátor cirkadiánneho systému (ZT 10:33 u kontroly, resp.
ZT 9 po podávaní angiotenzínu II). Je dobre známe, že expresia per2 v SCN je
fotoresponzívna v tmavej fáze dňa [27, 28, 29], čo potvrdzujú aj naše výsledky. 3 hodiny
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trvajúci svetelný pulz v strede tmavej fázy (ZT 19) mal signifikantný vplyv na expresiu per2
u kontroly (t-test, P<0,05) a signifikantne zvyšoval expresiu aj po podávaní angiotenzínu II (ttest, P<0,05). Svetelný pulz koncom tmavej fázy mal markantný vplyv na expresiu per2
u obidvoch skupín zvierat (t-test, P<0,01). Angiotenzín II neovplyvnil responzívnosť expresie
per2 na svetelné pulzy v tmavej fáze dňa. Na základe týchto výsledkov predpokladáme, že
angiotenzín II ovplyvňuje fyziologické procesy cestou nezávislou od centrálneho oscilátora
a môže byť molekulou predstavujúcou sprostredkovateľa vplyvu vonkajších podnetov ako je
potrava na periférne orgány a periférny cirkadiánny systém, pre ktorý potravové podnety
predstavujú silnejší synchronizátor (Zeitgeber) ako svetlo.

Záver
Naše výsledky poukázali na potenciálny riziko príjmu potravy vo fáze odpočinku pre
vývin porúch metabolizmu a iných zdravotných komplikácií. Predpokladáme, že angiotenzín
II je jednou zo signálnych molekúl sprostredkujúcich vplyv potravy na periférny cirkadiánny
systém.
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Úloha proteínkinázy Snf1p v odpovedi na stres a vo virulencii vybraných
druhov kvasiniek
Klaudia Talafová, Silvia Borecká
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, klaudia.talafova@gmail.com

Abstrakt
Proteínkináza Snf1p patrí medzi Snf1/AMPK proteínkinázy. U kvasinky Saccharomyces cerevisiae
pozostáva z katalytickej α podjednotky Snf1p, jednej z troch izoforiem β podjednotky Gal83p, Sip1p a Sip2p a
regulačnej γ podjednotky Snf4p. Plní viaceré dôležité funkcie v metabolizme, pri odpovedi na stresové podmienky
prostredia a pri viacerých bunkových procesoch. Predložená práca sa zaoberá vplyvom prerušenia génov pre
podjednotky Snf1p, Gal83p a Sip1p a génov pre transkripčné faktory Sip3p a Sip4p, ktoré interagujú
s proteínkinázou Snf1p, na fenotypový prejav kvasiniek S. cerevisiae a Candida glabrata. Sledovaná bola úloha
týchto génov v odpovedi na niektoré stresové podmienky a vo virulencii týchto kvasiniek. Získané výsledky ukázali,
že produkt génu SNF1 zohráva najvýznamnejšiu úlohu pri odpovedi na stres ako aj pri regulácii tvorby biofilmu u
oboch druhov kvasiniek. Transkripčný faktor Sip3p má pravdepodobne úlohu pri zvyšovaní hydrofóbnosti
bunkového povrchu.

Kľúčové slová: proteínkináza Snf1p; Saccharomyces cerevisiae; Candida glabrata; stres; biofilm
Úvod a formulácia cieľa
Proteínkináza Snf1p (sucrose nonfermenting), ktorá fosforyluje serín a treonín, patrí do
skupiny Snf1/AMPK (proteínkináz aktivovaných AMP) [1]. V rámci skupiny Eukaryota
vykazuje vysokú mieru konzervovanosti [2].
U kvasinky Saccharomyces cerevisiae predstavuje heterotrimerický komplex zložený
z katalytickej α podjednotky Snf1p, troch alternujúcich regulačných β podjednotiek Gal83p,
Sip1p a Sip2p a regulačnej γ podjednotky Snf4p [1,3].
Proteínkináza Snf1p reguluje metabolizmus a udržiava energetickú homeostázu. Je
nevyhnutná pre adaptáciu kvasiniek na nedostatok glukózy a rast na menej preferovaných alebo
nefermentovateľných zdrojoch uhlíka. Zúčastňuje sa aj odpovede na limitujúci zdroj dusíka [4].
Tieto funkcie plní prostredníctvom regulácie transkripčných faktorov, z ktorých najvýznamnejšie
sú Mig1p, Adr1p, Cat8p, Sip3p, Sip4p, Gcn5p, Msn2p, Gln3p a HSF (heat shock transcription
factor). Taktiež priamo ovplyvňuje transkripčný aparát a aktivitu RNA polymerázy II a je tiež
pozitívnym regulátorom syntézy mastných kyselín, tvorby glykogénu a autofágie [1]. Zohráva
úlohu aj pri rôznych bunkových procesoch, ktoré sú odpoveďou na nutričnú limitáciu, konkrétne
meióza, sporulácia, starnutie, pseudohyfálna diferenciácia, invazívny rast, schopnosť adherovať
a tvoriť biofilm [1].
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Okrem funkcie v metabolizme je proteínkináza Snf1p zapojená aj do odpovede na
niektoré typy environmentálneho stresu, ako je napr. iónový a oxidačný stres, teplotný šok,
alkalické pH alebo genotoxický stres [1,5].
Cieľom predloženej práce bolo stanoviť vplyv prerušenia vybraných génov pre niektoré
zložky proteínkinázového komplexu Snf1p (SNF1, GAL83, SIP1) a s ním interagujúce
transkripčné faktory (SIP3, SIP4) na odpoveď na stres a na virulenciu kvasinky S. cerevisiae a jej
fylogeneticky príbuznej patogénnej kvasinky C. glabrata.
V prvej časti sa zisťovala citlivosť voči vybraným stresovým podmienkam, ako sú rast na
nefermentovateľnom zdroji uhlíka (glycerol), teplotný šok, zvýšená kultivačná teplota, alkalické
pH, osmotický stres (NaCl, sorbitol), oxidačný stres (SDS, menadión, diamid, H2O2) a pôsobenie
inhibítorov bunkovej steny (kongočerveň, kalkofluórová biela). Sledovaná bola aj citlivosť, resp.
rezistencia na vybrané antifungálne látky (cykloheximid, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol,
nystatín a amfotericín B)
V ďalšej časti sa sledovali niektoré faktory virulencie, a to hydrofóbnosť bunkového
povrchu (CSH) a tvorba biofilmu pri teplote 30°C resp. 37°C.

Materiál a metódy
V práci boli použité kmene S. cerevisiae a C. glabrata s prerušenými génmi kódujúcimi
vybrané zložky proteínkinázového komplexu Snf1p a s ním interagujúce transkripčné faktory:
snf1∆, gal83∆, sip1∆, sip3∆ a sip4∆. Pracovalo sa s izogénnou sériou kmeňov odvodenou od
kmeňa S. cerevisiae BY4741, resp. C. glabrata ATCC2001 a auxotrofných kmeňov ATCC2001
(his3∆ leu2∆ trp3∆) a ATCC2001 (his3∆). Pri niektorých experimentoch boli použité aj
kontrolné kmene C. glabrata s prerušenými génmi wsc1(slg1)∆ (génový produkt sa podieľa na
udržiavaní integrity bunkovej steny), cta1∆ (gén kódujúci katalázu A, ktorá rozkladá H2O2) a
big1∆ (génový produkt je zodpovedný za prirodzený obsah β – 1,6 – glukánu v bunkovej stene).
Kmene S. cerevisiae pochádzajú zo zbierky EUROSCARF a kmene C. glabrata poskytol prof.
Karl Kuchler z Medical University Vienna.
Na kultiváciu kvasiniek sa používali tekuté a pevné komplexné glukózové médiá YPD,
glycerolové médiá s etanolom YPGE, syntetické médiá RPMI (2% glukóza; pH 7) a YNB (0,9%,
resp. 2% glukóza; príslušné aminokyseliny a dusíkaté bázy 40 mg/l).
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Schopnosť jednotlivých kmeňov rásť na nefermentovateľnom zdroji uhlíka bola
testovaná vykvapkaním suspenzie kvasiniek na pevné YPGE médiá s obsahom 2% glycerolu a
1% etanolu a ako kontrola rastu slúžili pevné YPD médiá. Kultivácia prebiehala 5 dní pri 30°C.
Citlivosť kvasiniek na zvýšenú teplotu bola testovaná teplotným šokom, pri ktorom boli
bunky inkubované pri teplote 55°C a v minútových intervaloch odoberané do tekutého YPD
média v mikrotitračnej platničke. Po 48 hodinách kultivácie pri 30°C bola meraná optická
denzita pri vlnovej dĺžke 570 nm (OD570). Schopnosť rastu kvasiniek na pevnom YPD médiu
bola sledovaná pri teplote 30°C, 37°C, 40°C, 42,5°C a 45°C.
Citlivosť na alkalické pH a inhibítory NaCl a SDS bola zisťovaná kultiváciou kvasiniek
v mikrotitračnej platničke pomocou série médií YPD s rôznym pH a koncentráciou inhibítorov.
Po 48-hodinovej kultivácii pri 30°C bol rast vyhodnotený spektrofotometricky pri 570 nm.
Analýza citlivosti na sorbitol, menadión, diamid, H2O2, kongočerveň a kalkofluórovú
bielu prebiehala pomocou kvapkových testov. Suspenzia kvasiniek bola vykvapkaná na pevné
YPD platne s rôznymi koncentráciami inhibítorov, ktoré sa potom kultivovali 48 hodín pri 30°C.
Pre stanovenie citlivosti kvasiniek na vybrané antifungálne látky (cykloheximid,
flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, nystatín, amfotericín B) bola použitá mikrodilučná metóda
podľa NCCLS dokumentu M27-A2. Jednotlivé kmene boli kultivované 48 hodín pri 30°C
v médiách s rôznymi koncentráciami antifungálnych látok: S. cerevisiae v tekutom YNB médiu
s 2% glukózou a aminokyselinami, kmene C. glabrata v tekutom RPMI médiu. Na základe
merania optickej denzity pri 570 nm bola následne stanovená minimálna koncentrácia látok
inhibujúca nárast buniek o 50% (MIC50) a o 80% (MIC80).
Pri stanovení CSH, adherencie a tvorby biofilmu bolo použité YNB médium
s prídavkom 0,9% glukózy a aminokyselinami podľa auxotrofie jednotlivých kmeňov. Pri
určovaní CSH bola použitá dvojfázova separačná metóda podľa Klotz et al. (1985) [6]. Kvasinky
predkultivované v spomínanom médiu pri 30°C resp. 37°C boli vytrepávané v n – oktáne a po
zmeraní absorbancie jednotlivých vzoriek bolo percento CSH vypočítané podľa vzorca:
OD570 vzorky bez oktánu - OD570 vzorky s oktánom
x 100
OD570 vzorky bez oktánu

[I.]

Schopnosť tvorby biofilmu na polystyrénových mikrotitračných platničkách pri teplote
30°C resp. 37°C bola zisťovaná podľa upravenej metódy Li et al. (2003) [7]. Vzniknutý biofilm
bol

kvantifikovaný

po

48

hodinovej

kultivácii

farbením

kryštálovou

violeťou

a
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spektrofotometricky. Aby sa predišlo nesprávnej interpretácii výsledkov tvorby biofilmu, bola
sledovaná aj schopnosť adherencie jednotlivých kmeňov na polystyrénové mikrotitračné
platničky. Jednotlivé kmene boli napipetované do jamiek platničky, inkubované staticky pri
30°C resp. 37°C a po 90 minútach boli naadherované bunky farbené kryštálovou violeťou
a miera adherencie bola kvantifikovaná spektrofotometricky. Keďže množstvo vytvoreného
biofilmu ovplyvňuje aj rýchlosť rastu kvasiniek, v ďalšom kroku boli sledované rastové krivky
kmeňov. Kvasinky v YNB médiu s prídavkom 0,9% glukózy a aminokyselinami podľa
auxotrofie jednotlivých kmeňov boli kultivované za trepania v mikrotitračnej platničke pri
teplote 30°C resp. 37°C a v stanovených časových intervaloch bola zaznamenávaná OD570.

Výsledky a diskusia
Viacerí autori uvádzajú, že proteínkináza Snf1p je potrebná pre využitie neskvasiteľných
zdrojov uhlíka [4]. Prerušenie génu SNF1 u oboch druhov malo za následok stratu schopnosti
utilizovať glycerol. Hoci produkty ďalších sledovaných génov úzko spolupracujú v Snf1p
proteínkinázovom komplexe, ich prerušenie neviedlo k podobnému fenotypu.
Pri testovaní teplotného šoku nebol u S. cerevisiae pozorovaný výrazný rozdiel
medzi testovanými a štandardným kmeňom. Hong a Carlson (2007) [5] uvádzajú, že pri
teplotnom šoku nedochádza k zvýšeniu katalytickej aktivity Snf1p kinázy. Zároveň je dokázané,
že HSF je aktivovaný Snf1p kinázou len pri poklese koncentrácie glukózy, nie pri teplotnom
šoku [8]. U Cgsnf1∆ však došlo k zvýšeniu citlivosti na teplotný šok. Počet prežívajúcich buniek
klesol o 50% už po 2. minúte od vystavenia teplotného šoku, k čomu došlo u rodičovských
kmeňov po 3,5 resp. 4. minútach. Kontrolný kmeň Cgwsc1∆ mal fenotyp rovnaký ako Cgsnf1∆.
Ani jeden z testovaných kmeňov nebol však citlivý na zvýšenú kultivačnú teplotu, všetky kmene
rástli ešte aj pri teplote 42,5°C. Až teplota 45°C úplne inhibovala ich rast.
Snf1p proteínkinázový komplex reguluje u S. cerevisiae expresiu génu ENA1, ktorý
kóduje Ena1p Na+ - ATPázu. Tá je aktívna pri odpovedi na alkalické pH a iónový osmotický
stres [9]. Z testovaných kmeňov S. cerevisiae sa výrazne citlivo na alkalické pH prejavil iba
kmeň Scsnf1∆. Jeho rast bol inhibovaný o polovicu už pri pH 7,3, pričom rovnaký efekt nastal
u kmeňa BY4741 až pri pH 7,8. Mierne zvýšená citlivosť sa vyskytla aj pri Scgal83∆ a Scsip4∆.
U C. glabrata bol výrazný pokles odolnosti zaznamenaný pri prerušení génov SNF1 aj GAL83,
ktorých nárast poklesol o 50% pri pH 7,4, u štandardných kmeňov až pri pH 7,9.
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Pri pôsobení osmotického stresu spôsobeného sodíkovými iónmi nebola ani u jedného
kmeňa S. cerevisiae zaznamenaná signifikantne znížená tolerancia. Ye et al. (2008) [10] vo
svojej práci naznačili, že expresia ENA1 je regulovaná viacerými dráhami. Cgsnf1∆ bol však
podstatne citlivejší ako štandard. Inhibícia rastu o polovicu bola zaznamenaná už pri 0,6 M,
zatiaľ čo u kontrolného kmeňa až pri 1 M NaCl. Sorbitol, ktorý spôsobuje neiónový osmotický
stres a ani inhibítory bunkovej steny neukázali žiadne rozdiely medzi testovanými
a štandardnými kmeňmi. Z látok spôsobujúcich oxidačný stres nebol pri použití diamidu a H2O2
pozorovaný žiadny efekt na testované kmene. Pôsobením menadiónu sa kmene Scsnf1∆, Scsip3∆
a Cgsnf1∆ prejavili ako mierne citlivejšie v porovnaní so svojimi štandardmi. SDS nemal takmer
žiadny vplyv na testované kmene S. cerevisiae, avšak u C. glabrata boli kmene s prerušenými
génmi SNF1 a SIP3 citlivé už na 0,0125% SDS. Rast kontrolných kmeňov bol inhibovaný na
polovicu pri 0,025% resp. 0,05% SDS.
Testovanie citlivosti kvasiniek na vybrané antimykotiká mikrodilučnou metódou ukázalo,
že žiadny z testovaných génov nemá vplyv na zvýšenie, resp. zníženie citlivosti na tieto látky.
Schopnosť tvoriť biofilm bola znížená u kmeňov S. cerevisiae aj C. glabrata
s prerušeným génom SNF1, a to pri 30°C aj 37°C. Hoci sa ukázalo, že daný kmeň rastie
pomalšie ako ostatné, táto znížená schopnosť tvoriť biofilm nesúvisí s pomalším rastom. Po
prerušení gému SNF1 sa znížila aj schopnosť adherencie, čo je prvý krok pri tvorbe biofilmu.
U ostatných kmeňov nemalo prerušenie daných génov výrazný vplyv na schopnosť tvorby
biofilmu. Tento výsledok sa zhoduje so zistením, ktoré uvádza Kuchin et al. (2002) [11]. Z neho
vyplýva, že Snf1p proteínkinázový komplex reguluje gén FLO11, ktorého produkt zabezpečuje
adherenciu, tvorbu biofilmu, invazívny rast a tiež diploidnú pseudohyfálnu diferenciáciu. V tejto
regulácii má podľa našich výsledkov najvýznamnejšiu úlohu katalytická podjednotka komplexu.
Mnohí autori považujú hydrofóbnosť bunkového povrchu za hlavný determinant pre
vznik biofilmu [7]. U kmeňov Scsnf1∆ a Cgsnf1∆ však nedošlo k výraznému poklesu CSH.
Naproti tomu u kmeňa Scsip3∆ bol zaznamenaný pokles CSH pri teplote 30°C aj 37°C, u kmeňa
Cgsip3∆ len pri teplote 30°C. U týchto kmeňov s prerušeným génom SIP3 sa, naopak,
neprejavila znížená schopnosť tvorby biofilmu. Už z predošlých výsledkov experimentov
s Candida albicans a Candida dubliniensis ale vyplýva, že okrem CSH zohrávajú pri tvorbe
biofilmu úlohu viaceré faktory [12].
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Záver
Výsledky našich experimentov naznačujú, že z testovaných génov má pri odpovedi na
rôzne typy stresu najdôležitejšiu úlohu gén SNF1 kódujúci katalytickú podjednotku
proteínkinázového komplexu Snf1p. Žiadny z vybraných génov nemá vplyv na citlivosť, resp.
rezistenciu na antifungálne látky, avšak kmene snf1∆ sa vyznačujú zníženou schopnosťou tvoriť
biofilm a kmene sip3∆ majú menšiu hydrofóbnosť bunkového povrchu. Hoci komplex Snf1p je
u eukaryotov vysoko konzervovaný, naše výsledky ukazujú, že v rámci jednotlivých druhov
existujú jemné odchýlky, ktoré by bolo možné v budúcnosti využiť v hľadaní nových terčov
cielenej antifungálnej terapie.
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Vplyv spermií mladých býkov na in vitro oplodnenie hovädzieho dobytka
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Abstrakt
Biotechnológie v súčasnosti zasahujú do mnohých vedných disciplín, medzi ktoré patrí aj reprodukcia
hospodársky významných druhov zvierat. Pokrok v biotechnológiách je limitovaný okrem iného aj nedostatočnou
úrovňou poznania procesu zrenia oocytov hovädzieho dobytka, morfologických abnormalít spermií a priebehu
raného embryonálneho vývoja.
Vedecké poznatky uvedené v experimente umožňujú skvalitnenie procesov a zvýšenie produkcie embryí
hovädzieho dobytka v podmienkach in vitro tým, že sa detailne zameriavajú na faktory ovplyvňujúce úspešnosť
procesu in vitro oplodnenia: kvalita oocytov, výber spermií, oplodňovacia schopnosť spermií, samotné
oplodnenie a raný vývoj embryí.

Kľúčové slová: Hovädzí dobytok; oocyty; oplodnenie in vitro; prvojadro; spermie.

Úvod a formulácia cieľa
Technológie in vitro produkcie embryí hovädzieho dobytka sú široko využívané ako
vo výskume, tak aj v praxi pri riešení základných otázok endokrinnej regulácie,
molekulárnych zmien a metabolických dráh, ktoré regulujú vývoj počas ranej embryogenézy.
Identifikácia abnormalít spermie má základný význam pre úspešnosť in vitro
oplodnenia hovädzieho dobytka z genetického, ako aj z ekonomického hľadiska, nakoľko
môžu ovplyvniť percento aj kvalitu in vitro produkovaných embryí [1]. Navyše morfologické
abnormality spermií môžu byť súčasťou zdedených vlastností [2,3].
Nežiadúcim javom pri in vitro oplodnení hovädzieho dobytka je nízka produkcia
oocytov vysokej kvality a vývojovej kapacity, ale aj degeneračné procesy, ktorým podliehajú
embryá už v prvých štádiách embryonálneho cyklu.
Cieľom experimentu bolo vyhodnotiť spermie mladých býkov (ERWIN a STORMY)
ako darcov spermií, pričom sa vyhodnocoval vývoj prvojadier, polyspermia, degenerované
a neoplodnené zygoty/embryá a potencionálny vývoj embryí od 2, 4 a 8 blastomér do štádia
blastocysty. Tieto spermie budú zmrazené a následne budú používané na oplodnenie oocytov
v podmienkach in vitro v ďalších rokoch.

Materiál a metódy
V našom experimente sme vyhodnocovali oplodnenie oocytov hovädzieho dobytka
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v podmienkach in vitro spermiami mladých býkov. Pracovali sme s dvomi druhmi spermií
(ERWIN a STORMY), pričom experiment so spermiami od jedného býka sa opakoval
minimálne šesťkrát. Získané hodnoty boli analyzované štatistickým programom Sigma stat.
Rozdiely medzi oboma skupinami spermií boli vypočítané t-testom.
Produkcia oocytov in vitro
Kumulus-oocytárne komplexy boli aspirované z folikulov o priemere 2-5 mm. Na
základe morfológie vyselektované kumulus-oocytárne komplexy (pravidelný tvar, homogénna
ooplazma,

prítomnosť

kumulárnych

buniek)

boli

kultivované

24

hodín

v médiu

TCM199/BSA.
Po 24-hodinovej kultivácii boli oocyty prenesené do Fert-TALP média a oplodnené
čerstvo rozmrazeným semenom (5x105 spermií/ml-1) [4]. Časť zygót bola kultivovaná
v médiu TCM199 pri 39 °C v humifikovanej atmosfére 5% CO2.
Farbenie prvojadier
Zygoty boli 26-28 hodín po oplodnení fixované v 3% glutaraldehyde a zaslané na
našu univerzitu v Ependorfkách v médiu PBS + 3 mg/ml PVA. Embryá, ktoré boli v štádiu 2
blastomér sa kultivovali ďalej.
Zygoty boli 24 hodín fixované pomocou zmesi etanolu (96%) a kyseliny octovej
(pomer 3:1). Po fixácii sa chromatínové štruktúry vizualizovali lacmoidom a vyhodnotili
mikroskopom s fázovým kontrastom [4].
Po siedmych dňoch sme vyhodnocovali vývojovú schopnosť embryí spočítaním
embryí v štádiu 2, 4 a 8 blastomér a v štádiu blastocysty.

Výsledky a diskusia
Z celkového počtu 275 oocytov/embryí oplodnených spermiami ERWIN bolo
neoplodnených oocytov 13,09% (36/275), degenerovaných oocytov bolo 13,81% (38/275)
a polyspermia bola prítomná u 3,27% (9/275) oocytov (obr. 1B). Z celkového počtu 265
oocytov/embryí oplodnených spermiami STORMY bolo neoplodnených oocytov 18,49%
(49/265), degenerovaných oocytov bolo 18,49% (49/265) (obr. 1A) a polyspermia bola
prítomná u 1,5% oocytov (graf 1). Jednou z možných príčin ovplyvňujúcich výskyt
polyspermie alebo neoplodnených oocytov môže byť polyploidia raných embryí [5] a hustota
kumulárnych buniek okolo oocytu [6]. U oocytov so slabou vrstvou kumulárnych buniek je
zvýšené percento výskytu polyspermie [7] a u oocytov s veľkým nahromadením kumulárnych
buniek je zase málo pravdepodobné, že budú oplodnené [8].
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A

B

Obr. 1 A-Degenerované embryo (oocyt bol oplodnený spermiami STORMY); B-Polyspermia (oocyt bol
oplodnený spermiami ERWIN; šípky ukazujú na vývoj 4 prvojadier)

Čas vzniku prvojadier je rôzny, keďže každý druh má svoju špecifickú ovuláciu a aj
čas požadovaný pre kapacitáciu spermií in vivo [9]. Z celkového počtu 275 oocytov/embryí
oplodnených spermiami ERWIN bolo 15,63% v štádiu utvárania prvojadier a v štádiu
syngamia bolo 4% oocytov (obr. 2B). Z celkového počtu 265 oocytov/embryí oplodnených
spermiami STORMY bolo získaných 16,2% v štádiu tvorby prvojadier (obr. 2A) a v štádiu
syngamia bolo 7,16% oocytov (graf 1).

A

B

Obr. 2 A-Prvojadrá v štádiu PN5 (oocyt bol oplodnený spermiami STORMY; šípky ukazujú na 2 prvojadrá) BSyngamia (oocyt bol oplodnený spermiami ERWIN)

V prípade myší bolo 5 hodín po in vitro oplodnení získaných najviac oocytov v štádiu
PN2 (36%) alebo v štádiu PN3 (50%), 8 hodín po oplodnení bolo získaných najviac oocytov
v štádiu PN3 (53%) a 12 hodín po oplodnení bolo najviac oocytov v štádiu PN5 (56%) [10].
Z celkového počtu 275 oocytov/embryí oplodnených spermiami ERWIN bolo v štádiu
2 blastomér 7,63% (21/275) embryí, v štádiu 4 blastomér bolo 12,72% (35/275) embryí,
v štádiu 8 blastomér bolo 12,72% (35/275). Bolo zistené, že po in vitro oplodnení oocytov
hovädzieho dobytka v médiu obsahujúcom polyvinylpyrolidol, bol výrazne potlačený vývoj
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týchto oocytov do štádia 2-blastomérových embryí [11].
Z celkového počtu 265 oocytov/embryí oplodnených spermiami STORMY bolo
v štádiu 2 blastomér 10,56% (28/265), v štádiu 4 blastomér bolo 10,56% (28/265) embryí,
v štádiu 8 blastomér bolo 13,20% (35/265) embryí (graf 2). Percento 8 blastomérových
embryí bol signifikantne vyšší u ICSI ako u IVF partenogenetických embryí (P < 0,05), ale bol
zistený znížený počet embryí v štádiu morula [12]. Schopnosť oocytov hovädzieho dobytka
dosiahnuť štádium blastocysty úzko súvisí aj s ich veľkosťou a množstvo získaných blastocýst
sa zvyšuje s meiotickou aktivitou [13]. V našom experimente sme z celkového počtu 275
oocytov oplodnených spermiami ERWIN získali 21,09% (58/275) blastocýst a z celkového
počtu 265 oocytov oplodnených spermiami STORMY bolo 26,03% (69/265) blastocýst (graf
2).
20

Percentá získaných zygót

15
10
ERWIN

5
STORMY

0

Graf 1 Porovnanie zygót oplodnených spermiami ERWIN a STORMY
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Percentá získaných embryí
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Graf 2 Porovnanie embryí oplodnených spermiami ERWIN a STORMY
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Tab. 1 Zygoty/embryá oplodnené spermiami ERWIN a STORMY

Zygoty/Embryá

ERWIN

STORMY

Neoplodnené

36 (13,09%)

49 (18,49%)

Degenerované

38 (13,81%)

49 (18,49%)

Polyspermia

9 (3,27%)

4 (1,5%)

PN2

1 (0,36%)

4 (1,5%)

PN2-PN3

3 (1,09%)

0 (0%)

PN3

3 (1,09%)

6 (2,26%)

PN5

25 (9,09%)

14 (5,28%)

Syngamia

11 (4%)

19 (7,16%)

2- blastomérové e.

21 (7,63%)

28 (10,56%)

4- blastomérové e.

35 (12,72%)

28 (10,56%)

8- blastomérové e.

35 (12,72%)

35 (13,20%)

Blastocysta

58 (21,09%)

69 (26,03%)

Celkovo

275

265

Záver
Z výsledkov vyplýva, že pre in vitro oplodnenie hovädzieho dobytka odporúčame
spermie ERWIN, nakoľko oocyty oplodnené týmito spermiami sa vyznačovali výrazne nižším
percentom degenerovaných, neoplodnených oocytov a oocytov s polyspermiou (30,17%)
v porovnaní s oocytmi oplodnenými spermiami STORMY (38,48%). Na druhej strane je
zaujímavé, že percento získaných blastocýst bolo vyššie (26,03%) u embryí oplodnených
spermiami STORMY, než u embryí oplodnených spermiami ERWIN (21,09%) (tab. 1).
Medzi analyzovanými skupinami spermií ERWIN a STORMY sme v oplodňovacej
schopnosti nezaznamenali významný štatistický rozdiel (P < 0,59)
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Abstrakt
Príprava terapeutík a vakcín proti geneticky variabilným vírusom je náročná v dôsledku neustále
vyskytujúcich sa zmien vo vírusových proteínoch. Terapia nádorových ochorení býva často málo efektívna až
neefektívna pre nízku responzívnosť voči terapeutikám. Vhodným riešením môže byť vývoj nových prístupov,
ktoré sú založené na odlišných mechanizmoch pôsobenia. Projekt presmerovanej imunoterapie demonštruje
alternatívny koncept liečby vírusových aj nádorových ochorení. Vačšina svetovej populácie má v organizme
prítomné protilátky proti vírusu osýpok ako výsledok vakcinácie alebo prirodzenej infekcie. Túto už existujúcu
imunitu možno presmerovať chimérickými molekulami (presmerujúci komponent + nosný antigén) na nový cieľ.
Presmerujúci komponent sa viaže na nový terapeutický cieľ a nosný antigén, hemaglutinín osýpok (MeaH), je
rozpoznaný existujúcimi protilátkami. Tým umožní imunitnému systému neutralizovať/eliminovať vírusové
častice a infikované alebo nádorové bunky pomocou existujúcich imunitných mechanizmov voči vírusu osýpok.

Kľúčové slová: presmerovaná imunoterapia, chimérická molekula, modifikovaný nosný antigén,
presmerujúci komponent.

Úvod a formulácia cieľa
Veľkou výzvou v oblasti vývoja antivírusových liečiv či možností liečby nádorových
ochorení je hľadanie nových prístupov tak, aby boli schopné účinne bojovať proti ochoreniu,
proti ktorému klasické prístupy zlyhávajú a zároveň aby minimalizovali jeho ďalší prípadný
rozvoj.
Proti geneticky variabilným vírusom, napr. vírusu chrípky, je k dispozícii určité
množstvo prostriedkov – špecifické inhibítory zamerané na inhibíciu syntézy komponentov
vírusu. Nie je zriedkavým javom, že sa vírus chrípky stane rezistentným proti antivírusovému
liečivu [1, 2, 3].

Pripraviť takú paletu terapeutík, ktorá by efektívne pokryla všetky

rezistentné kmene a varianty, je náročné. Mutácie, ktoré sú zodpovedné za vznik rezistencie
proti terapeutikám, potvrdzujú potrebu neustáleho monitorovania antivírusovej rezistencie
v klinických vzorkách a tiež potrebu vyvíjania nových liečív a kombinovaných stratégií [4].
Diagnostikované nádorové ochorenie patrí v dnešnej dobe medzi najrizikovejšie
diagnózy spojené so zvýšenou mortalitou. Obzvlášť kritickým faktorom nádorovej fyziológie
je prostredie nedostatku kyslíka – hypoxia, ktorá zodpovedá za zvýšenú rezistenciu nádorov
voči liečbe [5, 6]. Klasické prístupy (chemoterapia, rádioterapia) k terapii hypoxických
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nádorov sú neúčinné [7, 5]. V súčasnosti sa testujú nové prístupy k liečbe týchto agresívnych
nádorov – bioreduktívne látky, génová terapia, biomarkery [8, 9, 10]. Veľmi sľubným
markerom nádorovej hypoxie je proteín karbonická anhydráza IX (CA IX), ktorej funkcia je
indukovaná v podmienkach hypoxie [10].
Presmerovaná imunoterapia [11] využíva existujúce protilátky proti geneticky
stabilným vírusom prítomné v organizme a princípy imunologickej pamäte u väčšiny svetovej
populácie, navodené prirodzenou infekciou alebo vakcináciou. Realizuje sa prostredníctvom
bifunkčných rekombinantných proteínov. Pozitívum tejto novej koncepcie spočíva v tom, že
presmerovať existujúcu imunitu je možné rovnako proti vírusom či iným patogénom, ako aj
proti nádorovej bunke, ktorá na svojom povrchu exprimuje špecifický nádorový antigén – čiže
terapeutickým cieľom, proti ktorým je náročné vyvinúť účinné liečivo.
Cieľom tejto práce je prispieť k rozpracovaniu konceptu presmerovanej imunoterapie
ako alternatívneho liečebného prístupu vírusových a nádorových ochorení. V rámci VEGA
projektu zameraného na túto problematiku plánujeme pripraviť chimérické molekuly
pozostávajúce z modifikovaného nosného antigénu a presmerujúceho komponentu. Nosným
antigénom bude modifikovaný hemaglutinín vírusu osýpok, ktorý je mutovaný tak, aby sa
neviazal na svoj bunkový receptor CD46, ale aby zostal schopným byť rozpoznaný
protilátkami prítomnými v organizme. Presmerujúcim komponentom je peptid viažúci sa na
terapeutický cieľ, ktorým je buď variabilný vírus alebo v prípade nádorovej bunky karbonická
anhydráza IX (CA IX). Potrebné je tiež stanoviť prítomnosť protilátok namierených voči
nosnému antigénu v organizme a zároveň schopnosť protilátok rozpoznávať in vitro
pripravený antigén. V záverečnej fáze projektu chceme dokázať funkčnosť a efektívnosť
presmerovanej imunoterapie in vitro a in vivo experimentami.
Materiál a metódy
Klonovanie hemaglutinínu osýpok (MeaH) do vektora pBKS-SK+. Na PCR
reakciu pre amplifikáciu inzertu (sekvencia pre hemaglutinín osýpok – MeaH) sme použili
„Phusion“ polymerázový komerčný High-Fidelity kit (Finnzymes) a primery pre MeaH.
Vektor (plazmid pBKS-SK+) sme štiepili restrikčným enzýmom EcoRV (Fermentas). Štiepna
reakcia obsahovala 200 ng vektora, štiepny tlmivý roztok (Fermentas), 1 U restrikčného
enzýmu EcoRV (Fermentas) a redestilovanú vodu do výsledného objemu reakcie 30 µl. Na
defosforylovanie vektora sme použili 1U fosfatázy (Invitrogen), ktorú sme pridali na 15 min.
k poštiepenému vektoru. Ligačnú reakciu sme pripravili do 10 µl a obsahovala 20 ng
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poštiepeného vektora, 6-krát vyššie množstvo inzertu (PCR produkt MeaH) fosforylovaného
kinázou (Invitrogen), ligačný tlmivý roztok (Invitrogen), 1 U T4 DNA ligázy (Invitrogen)
a redestilovanú vodu. Zmes sme nechali ligovať cez noc pri teplote 15 °C. Konštrukt sme
transformovali do kompetentných bakteriálnych buniek E. coli JM109 a kultivovali na
ampicilínových miskách s tuhým LB médiom. Narastené kolónie sme identifikovali
a charakterizovali a z pozitívnych klonov sme izolovali plazmid, ktorý sme nechali
osekvenovať.
Príprava nosného antigénu MeaH. Nosný antigén MeaH sme pripravili pomocou in
vitro transkripčného a translačného kitu – IVTT (Promega). Reakcii IVTT predchádzala
amplifikácia PCR produktu s použitím špecifických primerov. Primery potrebné pre následné
použitie v IVTT reakcii sme pripravili podľa schémy:
(N)6-10-TAT-TTA-GGT-GAC-ACT-ATA-GAA-CAG-ACC-ACC-ATG-G/C-(N)17-22
promótor SP6
Kozakova sekvencia vlastný
primer

Po PCR reakcii sme produkt prečistili purifikačným kitom (Promega). IVTT reakcia
obsahovala komerčný TNT SP6 roztok, biotinylovanú tRNA, PCR produkt (500 ng)
a redestilovanú vodu doplnenú do výsledného objemu. Reakcia prebiehala 2 hodiny pri teplote
25 °C.

Prítomnosť

výsledného

produktu

a jeho

koncentráciu

sme

stanovili

10%

polyakrylamidovým gélom a vizualizovali metódou Western blotu (použitá protilátka:
streptavidín značený peroxidázou).
Mutagenéza nosného antigénu MeaH. Aby sme pripravili modifikovaný nosný
antigén MeaH, použili sme mutagenézový kit (Stratagene). Navrhli sme primery zahŕňajúce
potrebné mutácie a následne sme amplifikovali jednotlivé produkty s mutagenézovým
primerom a výsledný PCR produkt s okrajovými primermi pre mutovaný MeaH.
ELISA. Na zistenie prítomnosti protilátok v sérach pracovnej skupiny sme použili kit
Platelia Measles IgG (Bio-Rad). Pomocou neho sme určili pozitívne a negatívne séra pre
ďalšie použitie pri skúškach interakcie modifikovaného nosného antigénu s protilátkami.
Imunoprecipitácia antigénu so sérami. Interakciu nosného antigénu MeaH sme
experimentálne stanovili metódou imunoprecipitácie s G-sefarózou. Najprv sme stanovili
schopnosť protilátok zo sér viazať nemutovaný antigén. Sérum s antigénom sme za stáleho
premiešavania sa cez noc inkubovali pri 4 °C. Na G-sefarózu sme vzniknuté imunokomplexy
nechali naväzovať 2 hodiny za stáleho miešania pri 4 °C. Nenaviazané častice sme odmyli
fyziologickým roztokom s pH 7,2. Imunokomplexy sme denaturovali a metódou
polyakrylamidovej elektroforézy a Western blotu ich rozdelili a antigén vizualizovali.
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Výsledky a diskusia
Aby sme pripravili vhodný antigén, ktorý bude schopný byť rozpoznateľný
protilátkami prítomnými v organizme, infikovali sme bunky vírusom osýpok – vakcinačným
kmeňom Edmonston. Po kultivácii sme izolovali vírusovú RNA, prepísali do cDNA a PCR
produkt pre hemaglutinín osýpok (MeaH) sme klonovali do vektora pBKS-SK+ (obr.1), aby
sme mohli s MeaH ďalej pracovať. Antigén sme produkovali in vitro reakciou IVTT.

Obr. 1 Klonovanie hemaglutinínu osýpok do vektora pBKS SK+ cez restrikčné miesto EcoRV.

Pre presmerovanú imunoterapiu je podstatným fakt, že nosný antigén sa nesmie viazať
k bunkovému receptoru CD46, ale musí byť stále schopný byť rozpoznateľný protilátkami
namierenými voči vírusu osýpok [11]. Z dostupnej literatúry sme získali potrebné informácie
pre našu stratégiu mutovania MeaH [12, 13, 14]. Aby bola zabezpečená solubilnosť nosného
antigénu, odstránili sme transmembránovú oblasť molekuly, ktorá bude nahradená peptidom
špecifickým pre terapeutický cieľ (vírus, resp. nádorová bunka). Pre zabránenie väzby MeaH
na bunkový receptor sme vkladali mutácie v oblastiach ich vzájomnej interakcie (obr.2).

Obr. 2 Schéma mutagenézy nosného antigénu presmerovanej imunoterapie.
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Pomocou ELISA kitu (Bio-Rad) sme stanovili prítomnosť protilátok proti vírusu
osýpok v krvných sérach ľudí z našej pracovnej skupiny (obr.3). Snažili sme sa robiť výber
jedincov tak, aby sme získali aj negatívne sérum, ktoré nám slúži ako negatívna kontrola
v ďalšom štúdiu správania sa modifikovaného nosného antigénu presmerovanej imunoterapie.
Podľa inštrukcií výrobcu sme na základe nameraných hodnôt absorbancie (A450) rozdelili séra
na pozitívne a negatívne podľa tzv. hodnoty AU, pričom pozitívne sérum predpokladá
hodnotu AU>1,2 a negatívne hodnotu AU<0,8. Hodnoty medzi týmito dvomi hranicami sa
nepokladajú za signifikantné. Z tohto pokusu vyplýva, že väčšina ľudí by mala mať v
organizme prítomné protilátky proti vírusu osýpok, resp. proti vírusovému antigénu,
nositeľovi imunitnej odpovede (MeaH). Naša vzorka bola vekovo rôznorodá a teda môžeme
povedať, že staršia generácia má protilátky v tele prítomné následkom prekonanej infekcie.
Mladšia generácia ich má vytvorené následkom vakcinácie, ktorá je v súčasnosti jednou z
povinných vakcinácií už v detstve. Takúto situáciu projekt presmerovanej imunoterapie
predpokladá celosvetovo, čo znamená, že modifikovaný hemaglutinín vírusu osýpok je naozaj
vhodným kandidátom na presmerovanie imunitnej odpovede na nový terapeutický cieľ.

8

11

7
PK

6

6

5

3

1

4

4

12

8

3

14

2

2
1

10

9

5

13

7

NK

0
1
NK

PK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Obr. 3 ELISA stanovenie hladiny protilátok proti hemaglutinínu osýpok (MeaH).

Po identifikácii pozitivity, resp. negativity sér sme testovali rozpoznávanie
pripraveného antigénu protilátkami. Metódou imunoprecipitácie sme detekovali tvorbu
imunokomplexov (antigénu a protilátky) v sérach. Ako negatívnu kontrolu sme použili
negatívne sérum, v ktorom nebola zistená hladina protilátok proti MeaH. Momentálne
plánujeme týmto spôsobom otestovať aj ďalej modifikovaný nosný antigén – do akej miery
bude po jednotlivých mutáciach schopný vytvárať imunokomplexy.
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Záver
Na základe výsledkov doterajšej práce môžeme konštatovať, že presmerovaná
imunoterapia sa zdá byť perspektívnym terapeutickým prístupom. Protilátky sú prítomné
v ľudskom sére a sú schopné rozpoznávať nami pripravený antigén. Môžeme predpokladať, že
modifikovaný MeaH si zachováva antigénnu schopnosť. Príprava presmerujúceho
komponentu, jeho naklonovanie a vytvorenie kompletnej chimérickej molekuly je plán do
najbližšieho obdobia realizácie projektu.
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Abstrakt
Karbonická anhydráza IX (CA IX) je enzymaticky funkčným transmembránovým proteínom, ktorý je
takmer výlučne asociovaný s nádorovými bunkami. Expresia CA IX je indukovaná intratumorovou hypoxiou, ale
môže byť navodená aj mutáciou génu VHL, ktorá je charakteristická pre jasnobunkové karcinómy obličiek
(JKO). Detekcia a kvantifikácia CA IX v obličkových karcinómoch, môže byť dôležitá nielen z hľadiska
diagnostického, ale aj prognostického a terapeutického. Preto je podstatné zavedenie vhodných metód detekcie
a kvantifikácie CA IX v pacientských vzorkách. Na detekciu CA IX v tkanive sme použili imunohistochemické
farbenie (IHC) a Western blot analýzu. CA IX-pozitívne cirkulujúce nádorové bunky sme detekovali RT PCR
analýzou a na kvantifikáciu do krvi sa odštepujúcej ektodomény CA IX sme použili ELISA test. Po IHC farbení
bolo CA IX pozitívnych až 90,9% JKO, s využitím Western blot analýzy bola prítomnosť proteínu CA IX
potvrdená u 86,7% JKO. Cirkulujúce nádorové bunky exprimujúce CA IX sme dokázali u 35% pacientov s JKO
a ektodomému CA IX sme kvantifikovali v sére 43,6% pacientov.

Kľúčové slová: Karbonická anhydráza IX; karcinómy obličiek; detekčné a kvantifikačné metódy.

Úvod a formulácia cieľa
Nádory obličiek sú celosvetovo tretím najčastejším urogenitálnym nádorovým
ochorením, pričom ročne je diagnostikovaných viac ako 200 000 nových prípadov. Ide
o agresívne tumory, pri prvej diagnóze sú pozorované metastázy až u tretiny pacientov [1]
a mortalita dosahuje >40% [2]. Histologicky predstavujú rôznorodú skupinu, najčastejším
typom (okolo 75%) sú jasnobunkové karcinómy obličiek. JKO majú spomedzi obličkových
karcinómov najhoršiu prognózu prežívania, sú rezistentné na konvenčnú terapiu a ich
incidencia narastá. Identifikácia nových biomarkerov je významná z hľadiska diagnostiky,
výberu vhodnej terapie, zhodnotenia prognózy vývoja ochorenia a rizika recidívy. Zároveň by
mohli slúžiť aj ako terč cielenej terapie. Ako jeden z najlepších molekulových markerov pre
tieto účely v karcinómoch obličiek sa v súčasnosti javí CA IX.
CA IX je enzým, katalyzujúci reverzibilnú premenu oxidu uhličitého na bikarbonátový
ión a protón, asociovaný s nádorovými bunkami. Expresia CA IX je závislá od hypoxie [3]
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a je regulovaná hypoxiou indukovaným transkripčným faktorom (HIF), ktorý je konštitutívne
aktívny vo von Hippel Lindau (VHL)-defektívnych nádoroch [4].
V biológii nádoru má CA IX viacero funkcií. Podieľa sa na acidifikácii nádorového
mikroprostredia [5], pričom v kyslom mikroprostredí dochádza k selekcii nádorových buniek
s agresívnym fenotypom [6], a vplýva aj na adhéziu nádorových buniek [7]. Množstvo CA IX
na bunkovom povrchu je regulované uvoľňovaním jej ektodomény (ECD) do extracelulárneho
priestoru. ECD CA IX je preto možné detegovať v telesných tekutinách onkologických
pacientov [8].
CA IX je silne asociovaná s JKO, pretože tie vznikajú prevažne kvôli inaktivácii génu
VHL, ktorej dôsledkom je nadexpresia CA IX aj v normoxických podmienkach [9].
Detekcia a kvantifikácia CA IX v karcinómoch obličiek má množstvo potenciálnych
uplatnení. V diagnostike pre odlíšenie jednotlivých typov obličkových karcinómov,
z prognostického hľadiska znížená hladina CA IX koreluje so zlou prognózou vývoja
ochorenia [10, 11, 12, 13] a vyššie predoperačné hladiny CA IX v sére korelujú so zvýšenou
postoperačnou recidívou [14]. Takisto je súvis medzi úrovňou expresie CA IX a mierou
odpovede na niektoré typy liečby [15, 16]. Významné uplatnenie v klinickej praxi by CA IX
mohla mať aj ako marker cirkulujúcich nádorových buniek.
Prvým krokom nevyhnutným pre všetky vyššie spomenuté uplatnenia je zavedenie
spoľahlivých metód detekcie a kvantifikácie CA IX v nádorovom tkanive a sére pacientov.
Našim cieľom preto bolo zaviesť metódy, ktorými by sme mohli určiť mieru pozitivity
vzoriek s

využitím monoklonových protilátok (MAb) voči CA IX pripravených na

Virologickom ústave SAV.

Materiál a metódy
Súbor pacientov
Naša štúdia doposiaľ zahŕňa súbor 91 pacientov, ktorí podstúpili nefrektómiu
z dôvodu obličkového karcinómu v rokoch 2009 - 2011. Priemerný vek pacientov bol 59
rokov (26-80 rokov), pomer mužov a žien 1,67:1. Analyzované vzorky boli vo forme
nádorového a zdravého obličkového tkaniva a krvi.
Imunohistochemické značenie rezov
Parafínové rezy nádorového tkaniva sme odparafínovali a rehydratovali. Na značenie
sme využili primárnu MAb M75 (VÚ SAV) [17] a komerčný kit DAKO Cytomation
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EnVision® + System-HRP (DAB). So substrátom sme sklíčka inkubovali 30s a následne sme
dofarbili jadrá hematoxylínom (30s). Úroveň pozitivity rezov sme vyhodnotili mikroskopicky.
Polyakrylamidová gélová elektroforéza a Western blot
V proteínových extraktoch získaných homogenizáciou a lýzou vzoriek tkaniva sme
stanovili koncentráciu proteínov použitím BCA kitu (Pierce). Extrakty s obsahom 50ng
proteínov sme separovali v 10% SDS-polyakrylamidových géloch. Membránu, na ktorú sme
elektroforeticky preniesli separované vzorky sme inkubovali s primárnou MAb M75 (VÚ
SAV) a sekundárnou anti-myšou protilátkou konjugovanou s peroxidázou (DAKO). Na
detekciu sme využili ECL metódu a membránu exponovali na film.
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)
ELISA metódu sme vykonávali vo forme sendvičového ELISA testu. Na vychytanie
ECD CA IX sme použili monoklonovú protilátku V/10 (VÚ SAV) [18] a na jej detekciu
polyklonovú protilátku značenú peroxidázou (R&D Systems). Kalibračnú krivku sme
pripravili s využitím CA IX štandardu (R&D Systems). Vzorkami boli séra získané z krvi
pacientov, ktoré sme riedili 1:1. Absorbanciu sme merali pri 492 nm (Synergy HT, BioTek).
Na základe kalibračnej krivky sme určili koncentráciu ECD CA IX v jednotlivých vzorkách.
RT PCR (Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction) analýza
S využitím RNA InstaPure kitu (Eurogenetec) sme z krvi izolovali totálnu RNA. Na
následnú reverznú transkripciu sme použili enzým MultiScribe Reverse Transcriptase
(Applied Biosystems). Pripravenú cDNA sme podrobili PCR amplifikácii s využitím GoTaq
DNA polymerázy (Promega) prostredníctvom CA9-špecifických primerov a primerov pre βaktín, ktorý spĺňal úlohu vnútorného štandardu. Výsledné fragmenty boli vizualizované
prostredníctvom 1,8% agarózového gélu.

Výsledky a diskusia
Analýzam sme podrobili 3 najčastejšie typy obličkových karcinómov: jasnobunkové
karcinómy obličiek (JKO), papilárne karcinómy obličiek (PKO) a chromofóbne karcinómy
obličiek (CHKO). Jednotlivými metódami sme získali nasledovné výsledky:
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Tab. 1 Počet a percentuálne zastúpenie CA IX pozitívnych vzoriek zistené s využitím viacerých detekčných
a kvantifikačných metód

celkovo
analyzovaných
vzoriek
počet CA IX
pozitívnych vzoriek
% CA IX
pozitívnych vzoriek
počet analyzovaných
JKO
% CA IX
pozitívnych vzoriek
z JKO
počet analyzovaných
CHKO
% CA IX
pozitívnych vzoriek
z CHKO
počet analyzovaných
PKO
% CA IX
pozitívnych vzoriek
z PKO

Western blot

Imunohistochemické
značenie

ELISA test

RT PCR

56

65

66

72

42

50

29

27

75%

76,9%

43,9%

37,5%

45

55

55

60

86,7%

90,9%

43,6%

35%

2

2

2

3

0%

0%

50%

66,7%

9

8

9

9

33,3%

62,5%

44,4%

44,4%

Analýzy tkanivových vzoriek jednoznačne potvrdili spätosť JKO s CA IX v porovnaní
s ostatnými typmi obličkových karcinómov. V prevažnej väčšine JKO je kvôli defektnému
génu VHL expresia CA IX difúzna a konštitutívna, a preto bolo CA IX-pozitívnych až okolo
90% nádorov. V PKO a CHKO je expresia CA IX len ohnisková, vyvolaná intratumorovou
hypoxiou. Preto je percento CA IX-pozitívnych nádorov týchto typov značne nižšie.
ELISA testom je možné presne kvantifikovať množstvo ECD CA IX v malom
množstve séra pacientov. To sa u pozitívnych vzoriek pohybovalo v rozmedzí 100 – 8000
pg/ml. Aj keď výsledky naznačujú, že na základe prítomnosti ECD nemožno odlíšiť
jednotlivé typy karcinómov, ide o veľmi citlivú neinvazívnu metódu, ktorá by mohla byť
využitá hlavne pri postoperatívnom sledovaní pacientov a odhalení prípadnej recidívy.
RT PCR analýzou sme dokázali prítomnosť CA IX-pozitívnych cirkulujúcich
nádorových buniek u 37,5% pacientov. Percento pozitivity u jednotlivých typov karcinómov
nie je výrazne rozdielne. Uplatnenie tejto detekčnej metódy by mohlo byť v diagnostike
a takisto pri monitorovaní recidívy.
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Záver
Detegovať CA IX vo vzorkách pacientov sa nám podarilo všetkými zvolenými
metódami. Presná kvantifikácia ECD CA IX je možná ELISA testom. Vo všetkých testoch
založených na protilátkach využívame protilátky pripravené na VÚ SAV. Zhodnotenie
uplatnenia získaných výsledkov v klinickej praxi si vyžaduje dlhší čas, proteín CA IX je však
veľmi sľubným biomarkerom, ktorý sa môže uplatniť v skríningu a monitoringu rozvoja
karcinómov obličiek. Nemenej významná je jeho prediktívna hodnota z hľadiska progresie,
odpovede na liečbu a recidívy renálnych karcinómov.
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Rak Austropotamobius torrentium na Slovensku – analýza
fylogenetických vzťahov
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Abstrakt
V práci sme rekonštruovali fylogenetické vz ahy niektorých slovenských populácií raka riavového
(Austropotamobius torrentium) na základe analýzy podjednotky mitochondriálneho génu cytochrómoxidázy
(COI). Slovenské populácie A. torrentium môžeme fylogeneticky priradiť k populáciám z oblasti povodia
horného Rýnu. Geneticky najbližšie slovenským populáciám sú populácie z Rakúska - genetická vzdialenosť
medzi nimi dosahuje 0-0,7%. Medzi analyzovanými populáciami boli identifikované tri haplotypy s nízkou
genetickou diverzitou - navzájom sa líšia mierou 0-0,4%.

Kľúčové slová: Austropotamobius torrentium; fylogeografia; COI gén; mitochondriálna DNA

Úvod a formulácia cieľa
Rak riavový (Austropotamobius torrentium)je najvzácnejší z európskych druhov rakov
a dosahuje u nás východnú hranicu svojho rozšírenia [1] Vyskytuje sa len v pohorí Malé
Karpaty [2] Doteraz boli identifikované štyri fylogenetické línie raka riavového. Najväčšiu
genetickú diverzitu dosahoval v južnej Európe, naopak populácie zo severnej Európy boli
geneticky ochudobnené [3]. Doterajší fylogenetický, resp. fylogeografický výskum sa zaoberal
najmä populáciami na území Balkánskeho polostrova, Rakúska a Nemecka.
Populácie raka riavového na území Slovenskej republiky doposiaľ neboli zahrnuté do
fylogenetického výskumu. Cieľom práce bolo zistiť fylogeografickú príslušnosť slovenských
populácií raka riavového, genetickú vzdialenosť voči ďalším, už analyzovaným európskym
populáciám a genetickú diverzitu na základe identifikácie haplotypov.

Materiál a metódy
Do analýz boli zahrnuté vzorky zozbierané v rokoch 2004-2009 v pohorí Malé
Karpaty. Vzorkovanie spočívalo v odobraní časti kráčavej končatiny. Jedinec bol po odobratí
vzorky vypustený späť v mieste odchytu. Vzorky boli uložené do 96% EtOH, niektoré staršie
vzorky (zber v rokoch 2004-2007) v denaturovanom alkohole.
Izolácia DNA bola u väčšiny vzoriek realizovaná pomocou kitu NucleoSpin Tissue Kit
(Macherery-Nagel), pri niektorých vzorkách bola DNA izolovaná pomocou kitu Jena
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Bioscience Kit. Úspešnosť izolácie bola overená pomocou elektroforézy na 1,5% agarózovom
géli.
Pri PCR sme amplifikovali časť mitochondriálneho génu COI. Amplifikácia
prebiehala pomocou 4 primerov [4,5]: LCO1490 (priamy), LCO6b (priamy), COH17 (spätný),
COH6 (spätný).
PCR mix v celkovom objeme 10 µl bol pripravený z nasledujúcich súčastí (na jednu
vzorku): 5x GoTaq pufor 2 µl, MgCl2 (25 mM) 0,8 µl, dNTPs (10 mM) 0,2 µl, priamy primer
(10 µM) 0,3 µl, spätný primer (10 µM) 0,3 µl, Taq polymeráza (5 U/µl) 0,1 µl a roztok bol
doplnený do objemu 4,3 µl ultra čistou vodou. K roztoku som dopipetovala 2 µl templátu.
PCR prebiehala v termocykléry Basic Gradient Cycler (Biometra) nastavenom na 40 cyklov.
Nastavenie bolo štandardné: denaturácia 45 s pri 94°C, anelácia 1 min pri 45°C a
polymerizácia 1 min pri 72°C. Počiatočná denaturácia prebiehala 3 min pri 94°C a koncová
polymerizácia 10 min pri 72°C. Úspešnos PCR reakcie bola overená pomocou gélovej na
1,5% agarózovom géli.
Purifikácia vzoriek bola robená firmou Macrogen, pri vzorkách analyzovaných v
BITCET sme purifikáciu PCR produktu robili etanolovou precipitáciou.
Sekvenčná analýza vzoriek bola robená firmou Macrogen (Južná Kórea) a BITCET
(SR). Na sekvenáciu boli použitý primer COH17.
Pre zhotovenie alignmentov bol použitý program BioEdit [6]. Sekvencie boli testované
na výskyt stop kodónov v programe DnaSP 5.10 (DNAsp software, 2010). Genetická
vzdialenos

(p-uncorrected) bola vypočítaná v programe PAUP* (SWOFFORD, 2003).

Fylogenetické stromy boli konštruované v programe PAUP*, resp. v on-line programe
PhyML. Bootstrap hodnoty podpory jednotlivých uzlov fylogenetických stromov boli počítané
pre 1000 (MP, ML), resp. 10000 (NJ) replikácií. Pre ML analýzu bol použitý substitučný
model HKY85 (pod a [3]) s odhadnutým (estimated) pomerom transverzií/transzícií.
Haplotypová sie bola zhotovená v programe TCS v1.21 (TCS homepage, 2010).
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Výsledky a diskusia
Pre analýzy bolo použitých 9 vzoriek A. torrentium z lokalít rozšírenia v SR. Data set
bol doplnený 29 sekvenciami A. torrentium (GenBank). Ako outgroup boli použité sekvencie
COI génu druhov A. astacus a A. pallipes (GenBank). Sekvencie boli upravené na jednotnú
dĺžku 448 báz a elajnované zo sekvenciami získanými z online databázy sekvencií GenBank v
programe BioEdit. Spolu bolo analyzovaných 40 sekvencií mitochondriálneho génu COI.
Polymorfných miest bolo 94 (20,98 %), pričom parsimonicky významných miest bolo 57
(12.95 %). Data set bol otestovaný na prítomnosť stop kodónov v programe DNAsp –
prítomnosť stop kodónov nebola zaznamenaná.
Fylogenetické stromy
Boli zostrojené tri fylogenetické stromy pomocou metód maximum-parsimony (MP),
maximum-likelyhood (ML) a neighbour-joining (NJ) (Obr. 1:).

Obr. 1 Strom neighbour-joining. Čísla pri vetveniach stromu sú bootstrapové hodnoty.
Slovenské populácie sa radia najbližšie k populáciám z Rakúska.
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Sekvencie z GenBanku boli pre konštrukciu fylogenetických stromov boli upravené na
dĺžku 448 bp. Vnútrodruhová genetická diverzita druhu A. torrentium je pomerne malá.
Trontelj et al. identifikoval štyri fylogenetické línie [3]. Najväčšia diverzita bola zaznamenaná
v južnej časti Európy,na južnom Balkáne, naproti tomu v severnejších oblastiach je diverzita
nižšia (0,000-0,001). V porovnaní s výsledkami, ktoré uvádza Trontelj et al. [3] vetvenie
fylogenetických stromov v analýzach vykazovalo určité odlišnosti vo vetvení napriek tomu, že
sme použili rovnaký dataset haplotypov z GenBanku. Tieto odlišnosti boli spôsobené tým, že
sekvencie z GenBanku boli upravené na dĺžku 448 báz. V nepoužitých častiach sekvencií sa
mohli nachádzať polymorfné miesta – preto analýza kratších sekvencií ukázala mierne odlišné
výsledky. Pre detailnejšiu analýzu slovenských populácií by bolo vhodné získať dlhšie
sekvencie.
Na základe analýz sekvencií COI génu sa podarilo priradiť slovenské populácie k
fylogenetickej línii, ktorá sa nachádza v oblasti povodia horného Rýnu. Do tejtofylogenetickej
línie patria populácie z Francúzska, Nemecka, Luxemburska [3]. Analýza haplotypov ukázala,
že okrem slovenských populácií sem patria aj Rakúske populácie z Bavorska a okolia Viedne.
Práve k nim sú slovenské populácie geneticky najbližšie. Genetická vzdialenosť medzi
slovenskými a rakúskymi populáciami sa pohybovala 0,0-0,7 %.
Nukleotidová diverzita
Slovenské populácie vytvárajú tri haplotypy. Líšia sa len 1-2 bázami (0.45 %). Ich
rozdielnosť je však veľmi malá, navzájom sa líšia 1-2 nukleotidmi (0.45 %). Genetická
diverzita slovenských populácií je teda ve mi nízka. Prvý, najrozšírenejší haplotyp sa
vyskytoval na 5 lokalitách: v Javorinke, Jurskom potoku, v prítoku Cúrskeho potoka, v
prítoku Stupavského potoka a v Koziarke. Ďalší haplotyp sa vyskytoval na lokalitách: Cúrsky
potok, Bystrička a Vydrica. Identifikovaný bol aj tretí haplotyp s výskytom vo Vydrici. Na
potvrdenie alebo vylúčenie haplotypov bude potrebný ďalší výskum zahŕňajúci analýzy
jedincov z viacerých známych lokalít druhu na Slovensku. Nukleotidová diverzita

bola

0,02065.
Genetická vzdialenosť
Genetická vzdialenos medzi slovenskými populáciami sa pohybovala v rozmedzí 00,4 %. Geneticky najbližšie populácie k Slovenským sú Rakúske, líšia sa 0-0,7 %.
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Záver
Z tkanivových vzoriek získaných v teréne bola amplifikovaná čas mitochondriálneho
génu COI pre následnú fylogenetickú analýzu. Dataset slovenských jedincov bol doplnený
sekvenciami haplotypov z online GenBanku. Sekvencie boli upravené na dĺžku 448 bp. Bolo
identifikovaných 94 polymorfných miest, pričom 57 miest bolo parsimonicky významných.
V slovenských populáciách boli identifikované tri haplotypy s nízkou genetickou
diverzitou. Priemerná nukleotidová diverzita bola 0,02065. Genetická vzdialenos medzi
slovenskými populáciami sa pohybovala v rozmedzí 0-0,4 %. Najpríbuznejšie k slovenským
boli rakúske populácie – genetická vzdialenos dosahovala 0-0,7 %.
Fylogenetické rekonštrukcie ukázali v oblasti strednej Európy nízku mieru
vnútrodruhovej genetickej diferenciácie. Slovenské populácie klastrovali s populáciami z
povodia horného Rýna.

Poďakovanie
Ďakujem Mgr. Petrovi Mikulíčkovi, PhD a Mgr. Dávidovi Jandzíkovi, PhD. za cenné
rady, pripomienky, pomoc v laboratórium, pomoc pri spracovaní sekvnečných analýz, ako aj
za ochotu kedykoľvek pomôcť.
Ďakujem Mgr. Jánovi Kaľavskému a RNDr. Jaromírovi Šíblovi, PhD. za pomoc pri
práci v teréne.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Souty-Grosset C., Holdich D.M., Noël P.Y., et al. (eds). (2006) Atlas of Crayfish in
Europe. Muséum national d’Histoire naturelle (Patrimoines naturels, 64), Paris. p. 187.

[2]

Stloukal E., Harváneková M., V. Janský. (2004) Biologia, Bratislava 59, p.51

[3]

Trontelj P., Machino Y., Sket B. (2005) Molecular Phylogenetics and Evolution, 34,
p.212

[4]

Folmer O.M., Black M., Hoeh R., et al. (1994) Mol. Mar. Biol. Biotech. p. 304

[5]

Schubart C.D., Huber M.G.J. (2006). Bull. Fr. Pęche Piscic. 380-381, p. 1019

[6]

Bioedit sotware informer. 2010. [Citované: 2 apríl 2010] bioedit.software.informer.com.

[7]

DNAsp Software. 2010. [Citované: 2 apríl 2010] www.ub.es/dnasp.

782

BIOLÓGIA

[8]

Swofford, D.L. (2003). PAUP*. Phylogenetic Analysis Using Parsimony (*and other
methods). Version 4. Sinauer Associates, Sunderland.

[9]

TCS homepage. 2010. [Citované: 2 apríl 2010] darwin.uvigo.es/software/tcs.html.

783

BIOLÓGIA

Štúdium kooperácie buniek imunitného systému s onkogenetickým
procesom na modeli BALB/c myší infikovaných NB-78
Magdaléna Wágnerová1, Anna Chalupková1, Zuzana Hrabovská1, Jana Čipková1, Jela
Mistríková1,2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a
virológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, wagnerova.m@gmail.com
2
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava,
Slovensko

Abstrakt
Infekcia inbrédnych myší vírusom MHV-68 je uznávaná ako vhodný a geneticky manipulovateľný
model pre štúdium gamaherpetickej patogenézy. Subkutánnou inokuláciou nádorovej bunkovej línie latentne
infikovanej MHV-78 došlo k vytvoreniu nádorov u BALB/c myší. Dokázali sme prítomnosť vírusu v slezine,
peritoneálnych makrofágoch a nádorovej tekutine, čím sme detegovali miesta perzistencie reaktivovaného vírusu.
U myší, ktoré vytvorili nádor sme pozorovali kooperáciu jednotlivých subpopulácii leukocytov počas
nádorového bujnenia, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou najvýznamnejšiu úlohu zohrávali CD19+ Blymfocyty. Naopak u BALB/c myší, ktoré nevytvorili nádor bolo možné pozorovať nárast počtu CD14+
monocytov/makrofágov, o ktorých predpokladáme, že sa vo zvýšenej miere podieľali na odstránení cudzorodých
buniek z organizmu. Nádorové bunky boli zo 40% tvorené CD45+ leukocytmi, čím sme jednoznačne poukázali
na ich pôvod. Zároveň sme detegovali 5% na vírusový antigén pozitívnych buniek a dokázali tak vírusovú
etiológiu nádoru imunofluorescenčne.

Kľúčové slová: NB-78; vznik tumorov; imunofenotypizácia; CD19+ B-lymfocyty; CD14+ makrofágy
Úvod a formulácia cieľa
Myšací herpetický vírus (MHV, MuHV4) bol izolovaný v roku 1976 z voľne žijúcich
myšovitých hlodavcov [1]. Podľa poslednej taxonómie patrí do radu Herpesvirales, čeľade
Herpesviridae, podčeľade Gammaherpesvirinae, rodu Rhadinovirus [2]. Jednou zo základných
charakteristík gamaherpesvírusov je množenie sa v bunkách lymfatického radu. Po akútnej
infekcii nastupuje chronická infekcia, ktorá vedie k navodeniu latencie, transformácii
a rozvoju lymfoproliferatívnych ochorení rôzneho typu. MHV vykazuje vysokú genetickú
homológiu s EBV. Pre EBV je jediný prirodzený hostiteľ človek. Táto skutočnosť robí z
MHV vhodný model pre štúdium gamaherpetických infekcií a ich vplyvov na bunku, ako aj
na celý organizmus [3].
NB-78 je stabilizovaná bunková línia, ktorá bola derivovaná v roku 2003 na VÚ SAV.
Bunky boli izolované z nádorového tkaniva pochádzajúceho z BALB/c myši 252 dní po
infekcii (dpi) izolátom MHV-78. Technikou klonovania v riedkom agare sa podarilo z nádoru
získať klony, ktoré po prenesení do tekutého média na pevný podklad vytvorili adherentnú
bunkovú líniu. Transformovaný fenotyp bol dokázaný stratou kontaktnej inhibície a tvorbou
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fokusov počas kultivácie in vitro [4,5]. V podmienkach in vivo vyvoláva subkutánna (s.c.)
inokulácia tejto bunkovej línie novorodeným myškám vznik nádorov.
Našim hlavným cieľom bolo sledovať vznik nádorov ako dôsledok s.c. podania
nádorovej bunkovej línie NB-78, zamerať sa na priebeh lymfoproliferatívnych procesov v krvi
BALB/c myší, dokázať hypertrofiu lymfoidných orgánov – lymfocytózu a splenomegáliu,
porovnať zmeny v počte leukocytov a zmeny v diferenciálnom krvnom obraze, pozorovať
výskyt atypických blastických foriem leukocytov ako dôkaz leukémií, nepriamou
imunofluorescenciou a metódou dvojitého značenia dokázať bunky pozitívne na prítomnosť
vírus-špecifického antigénu MHV a zároveň aj CD 45 diferenciačného markera v tekutine
izolovanej z nádorov BALB/c myší po s.c. inokulácii NB-78.

Materiál a metódy
BALB/c myši: inbrédna línia bielych laboratórnych myší.
NB-78 - nádorová bunková línia derivovaná z lymfómov BALB/c myší infikovaných
MHV-78. Bunková línia je epiteloidná, s transformovaným fenotypom, latentne infikovaná
MHV-78 [5].
Infikovanie lab. zvierat - 2-3 dňovým BALB/c myškám sme s.c. podávali 100 000 a
500 000 buniek/myš.
Titrácia vírusu z orgánovej suspenzie: používali sme 96-jam. 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: zo sinus orbitalis do heparínu (antikoagulačné činidlo).
Počítanie leukocytov: do Türckovho roztoku (475 µl) sme pridali 25 µl nezrazenej
krvi, rozmiešali a 10 min. farbili, následne sme počítali v Bürkerovej komôrke v 50 malých
štvorcoch. Údaj vynásobený 100-krát sa rovná počtu leukocytov/1 µl krvi.
Diferenciálny krvný obraz: 20 µl heparinizovanej krvi sme kvapli na odmastené
sklíčko a druhým sklíčkom sme urobili náter, nechali zaschnúť. Nátery sme farbili 10 min.
May – Grünwald a 15 min. Giemsa – Romanowski. 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 gentamicínu na 100 ml média. Homogenát sme
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prefiltrovali cez Pasteurovu pipetu (zachytí sa tkanivo, splenocyty prejdú) a filtrát stočili 800
g/min., 10 minút. Supernatant sme odsali a k peletu pridali 0,84% NH4Cl v pomere 1:1.
Scentrifugovali 800 g/min., 10 minút. Odsali sme NH4Cl a doplnili 1 ml DMEM 7% FBS.
Spracovanie nádorového tkaniva: po homogenizácii tkaniva sme 1 ml suspenzie vyliali
do Petriho misky, pridali 5 ml DMEM 7% FBS a nechali v termostate pri 37°C a 5% CO2.
V jednotlivých intervaloch sme odoberali supernatant a vyšetrovali na prítomnosť vírusu,
intracelulárneho (ICV) a extracelulárneho (ECV). Uvoľňovanie vírusu do extracelulárneho
prostredia sme vyšetrovali kokultiváciou na VERO bunkách. Pri sledovaní ICV sme bunky
trikrát zmrazili a rozmrazili. Médium sme taktiež kokultivovali s VERO bunkami a titráciou
kvantitatívne stanovovali biologickú aktivitu vírusu, t.j. vznik CPE charakteristického pre
herpetické vírusy.
Spracovanie nádorovej tekutiny: počas pitvy sme injekčnou striekačkou z nádorov
odoberali cystickú tekutinu. Následne sme ju kultivovali v termostate pri 37°C a 5% CO2.
V priebehu kultivácie sme odoberali vzorky tekutiny na vyšetrenie prítomnosti vírusu, a tiež
na percentuálne vyhodnotenie buniek pozitívnych na CD markery metódou nepriamej
imunofluorescencie.
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+). Tiež
králičie polyklonálne sérum proti MHV-68. Primárne protilátky boli zriedené v blokovacom
roztoku v pomere 1:25. Ako sekundárnu protilátku sme použili koziu anti-potkaniu protilátku
konjugovanú

s fluoresceínizotiokyanátom

(FITC)

a tetrametylrodamínizotiokyanátom

(TRITC) a koziu anti-králičiu konjugovanú s FITC zriedenú v blokovacom roztoku v pomere
1:1000.

Výsledky a diskusia
V experimente sme 3 ks 2-3 dňových BALB/c myší subkutánne (s.c.) podali NB-78
bunky, 100 000 bb/myš. Keďže myši ani po 40. dňoch od inokulácie nevytvorili nádory,
rozhodli sme sa ich usmrtiť a sleziny použiť na imunofenotypizáciu, s cieľom zistiť
percentuálne zastúpenie diferenciačných markerov v splenocytoch.
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Vzhľadom na skutočnosť, že u experimentálnych zvierat nedošlo k navodeniu
malígnej lymfoproliferácie, pokus sme zopakovali. Použili sme 3 ks 2-3 dňových BALB/c
myší, ktorým sme s.c. inokulovali 500 000 NB-78/myš. 60 dní po inokulácii došlo u 2 myší
k vytvoreniu nádorov v mieste vpichu. 120 dní po podaní NB-78 buniek sme myši usmrtili
a odpitvali.
Myši boli narkotizované, odkrvené a odpitvané. Periférna krv odobratá zo sinus
orbitalis 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, obličky, peritoneálne makrofágy, srdce, mozog, kostnú dreň,
tenké črevo a krv. Týmus, mliečne žľazy ani lymfatické uzliny sa nám nepodarilo odobrať.
Počas pitvy sme u jednej z myší pozorovali enormné zväčšenie sleziny – splenomegáliu.
Z vytvorených nádorov sme odoberali vzorky tkaniva a aj tekutinu, ktorá ich vypĺňala.
Titráciou

orgánových

suspenzií

sme dokázali

prítomnosť

vírusu

v slezine,

peritoneálnych makrofágoch a nádorovej tekutine v riedení 10-1. Titráciou sa nám nepodarilo
dokázať prítomnosť vírusu v iných orgánových homogenátoch. Kontrolné jedince nemali ani
jeden orgán pozitívny na prítomnosť vírusu, a ani nevytvorili spontánne nádory.
Jedna myš, ktorej boli s.c. inokulované NB-78 bunky, 500 000 bb/myš, nevytvorila ani
170 dpi nádor, preto nás zaujímalo k akým hematologickým zmenám došlo v jej periférnej
krvi v porovnaní s jedincami, ktoré nádor vytvorili. Po odkrvení sme stanovili DKO aj počet
leukocytov nielen u tejto myši, ale aj u jedincov, ktoré 120 dpi nádor vytvorili.
Myš, u ktorej nedošlo k malígnej transformácii mala mierne znížené množstvo
lymfocytov v porovnaní s jedincami, ktoré nádor vytvorili aj v porovnaní s kontrolou.
Rovnako sme zaznamenali 13% zníženie množstva neutrofilov u nenádorovej myši
v porovnaní s nádorovou. U experimentálneho zvieraťa, ktoré ani 170 dpi nevytvorilo nádor,
bolo detekované 13% zastúpenie atypických foriem leukocytov v periférnej krvi, t.j. 10%
nárast oproti myšiam 120 dpi s nádormi. U dvoch myší, ktorým boli s.c. inokulované NB-78
bunky bolo dokázané zvýšenie počtu leukocytov oproti kontrolám.
Po

odpitvaní

slezín

a spracovaní

splenocytov

sme

metódou

nepriamej

imunofluorescencie pomocou špecifických monoklonálnych protilátok vyhodnocovali
percentuálne zastúpenie jednotlivých populácií lymfocytov na základe prítomnosti CD
markerov na povrchu splenocytov infikovaných aj kontrolných jedincov.
U BALB/c myší, ktoré v dôsledku inokulácie 500 000 buniek nádorovej bunkovej línie
vytvorili nádor, došlo k 18% nárastu CD 4+ TH-lymfocytov, 13% zvýšeniu CD14+
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monocytov/makrofágov a 5% zvýšeniu množstva CD43+ granulocytov oproti kontrole.
Signifikantný bol však 36% nárast CD19+ B-lyfocytov oproti kontrole.
Naopak u BALB/c myší, ktoré v dôsledku inokulácie 500 000 buniek nádorovej
bunkovej línie nevytvorili nádor, bolo možné pozorovať 15% zníženie CD4+ TH-lymfocytov,
3% zníženie CD8+ TC-lymfocytov a 20% pokles množstva CD43+ granulocytov oproti
myšiam, ktoré vytvorili nádory. Signifikantný bol však 33% pokles CD19+ B-lyfocytov oproti
myšiam s nádormi. V porovnaní s kontrolou sme detegovali mierne zvýšenie CD4+ THlymfocytov a CD19+ B-lyfocytov. K miernemu poklesu došlo pri CD8+ TC-lymfocytoch aj
CD43+ granulocytoch. Oproti kontrole sme zaznamenali 13% nárast počtu CD14+
monocytov/makrofágov, o ktorých predpokladáme, že by sa mohli vo zvýšenej miere podieľať
na odstránení cudzorodých buniek z organizmu.
V dôsledku inokulácie nádorovej bunkovej línie prebehla u experimentálnych zvierat
malígna transformácia s následným vznikom nádorov. Počas pitvy boli okrem tkaniva
odobraté pomocou injekčnej striekačky aj vzorky tekutiny vypĺňajúcej nádor. Nádory mali
v priemere približne 5 cm. Z cystickej tekutiny sme vytvorili rozter na podložné sklíčko.
Následne sme ho 10 minút farbili roztokom May-Grünwald a 15 minút farbičkou GiemsaRomanowski. Po vizualizácii v imerznom mikroskope sme pozorovali viaceré typy buniek.
Okrem modro-fialovo sfarbených buniek epiteloidného tvaru sme detekovali aj ružovo-fialovo
sfarbené nádorové bunky s polymorfnými jadrami a bielou vakuolizovanou cytoplazmou.
Nádorovú tekutinu sme kultivovali in vitro. V priebehu kultivácie sme odoberali
vzorky tekutiny, bunky sme nechali sedimentovať a následne sme ich použili na vyšetrenie
prítomnosti vírusu a tiež na percentuálne vyhodnotenie CD markerov metódou nepriamej
imunofluorescencie.
Okrem klasickej imunofenotypizácie sme zrealizovali aj dvojité značenie s cieľom
vizualizovať bunky pozitívne na vírusový antigén, a zároveň aj CD45 diferenciačný antigén ako spoločný leukocytárny znak. Vírusový antigén sme značili zeleným konjugátom a CD45
červeným konjugátom.
Prítomnosť vírusu v cystickej tekutine sme titráciou dokázali až do 14. dňa kultivácie
in vitro. Nádorové bunky boli zo 40% tvorené CD45+ leukocytmi, čím sme jednoznačne
poukázali na ich pôvod. Zároveň sme detegovali 5% na vírusový antigén pozitívnych buniek,
čo potvrdilo našu hypotézu o možnej vírusovej etiológii tohto nádoru.
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Záver
Titráciou

orgánových

suspenzií

sme dokázali

prítomnosť

vírusu

v slezine,

peritoneálnych makrofágoch a nádorovej tekutine, čím sme detegovali miesta perzistencie
reaktivovaného vírusu, ako aj vírusovú etiológiu tumoru. Na základe výsledkov
imunofenotypizácie splenocytov u U BALB/c myší, ktoré v dôsledku inokulácie 500 000 NB78 vytvorili nádor, sme pozorovali kooperáciu jednotlivých subpopulácii leukocytov počas
nádorového bujnenia, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou najvýznamnejšiu úlohu
zohrávali CD19+ B-lymfocyty. Naopak u BALB/c myší, ktoré v dôsledku inokulácie 500 000
buniek nádorovej bunkovej línie nevytvorili nádor bolo možné pozorovať13% nárast počtu
CD14+ monocytov/makrofágov oproti kontrole, o ktorých predpokladáme, že sa mohli vo
zvýšenej miere podieľať na odstránení cudzorodých buniek z organizmu. Nádorové bunky
boli zo 40% tvorené CD45+ leukocytmi, čím sme jednoznačne poukázali na ich pôvod.
Zároveň sme detegovali 5% na vírusový antigén pozitívnych buniek a dokázali tak vírusovú
etiológiu nádoru aj imunofluorescenčne.
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Vplyv prijímania potravy v odpočinkovej fáze a potravovej odmeny na
expresiu per2, clock a npas2 v srdci potkana počas 24h cyklu
Michaela Zorvanová, Kristína Szántóová, Michal Zeman, Anna Veselá, Iveta Herichová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovensko; m.zorvanova@gmail.com

Abstrakt
Cirkadiánny systém pozostáva z hlavného oscilátora nachádzajúceho sa v hypotalame a z periférnych
oscilátorov uložených vo väčšine buniek tela. Dôležitým synchronizátorom periférnych oscilátorov je
dostupnosť potravy. Naším cieľom bolo zistiť, aký je vplyv potravovej reštrikcie a potravovej odmeny na
expresiu hodinových génov v srdci potkanov z kmeňa Wistar. Zistili sme, že potravová reštrikcia spôsobila
obrátenie profilu hodinových génov per2, clock aj npas2 v porovnaní s kontrolnou skupinou. Príjem potravovej
odmeny spôsobil zvýšenú expresiu clock a npas2 na začiatku svetlej fázy 24h cyklu, kedy bola odmena
podávaná. Vplyv potravovej odmeny u perzistujúcej skupiny potkanov nepretrvával, z čoho môžeme usúdiť, že
jeden deň bez potravovej odmeny je postačujúci na obnovenie normálnej expresie hodinových génov clock
a npas2 v srdci potkana. Vplyv potravovej reštrikcie a potravovej odmeny v pasívnej fáze dňa má signifikantný
vplyv na expresiu hodinových génov v srdci potkana a je pravdepodobné, že to ovplyvňuje fyziologické funkcie
regulované týmto periférnym oscilátorom.

Kľúčové slová: potravová reštrikcia; cirkadiánny; hodinové gény; biologické rytmy; oscilátor

Úvod a formulácia cieľa
Mnohé fyziologické procesy prebiehajúce v organizmoch od baktérií až po človeka sú
rytmické. Mnohé z týchto rytmov sú endogénne generované autonómnymi oscilátormi,
ktorých aktivita perzistuje i v neprítomnosti externých podnetov. Najlepšie charakterizovaný
oscilátor generujúci biologické rytmy je cirkadiánny oscilátor regulujúci denné rytmy.
U cicavcov cirkadiánny oscilátor ovplyvňuje skoro všetky aspekty fyziológie a správania
zahrňujúc cyklus spánku a bdenia, kardiovaskulárnu činnosť, endokrinológiu, teplotu tela,
renálnu aktivitu, fyziológiu gastrointestinálneho traktu a metabolizmus pečene [1].
Cirkadiánny

systém

pozostáva

z hlavného

oscilátora

uloženého

v párovom

suprachiazmatickom jadre (SCN) hypotalamu [2] a z periférnych oscilátorov nachádzajúcich
sa vo väčšine buniek tela [3]. Molekulárny mechanizmus cirkadiánneho systému je založený
na transkripčno-translačnej spätnoväzobnej slučke, ktorá je tvorená pozitívnou a negatívnou
časťou [4, 5]. Do pozitívnej časti spätnoväzobnej slučky cirkadiánneho systému sú zapojené
CLOCK (Circadian Locomotor Output Cycles Kaput) [6] a BMAL1 (brain and muscle
ARNT-like protein 1) [7], kľúčovou zložkou negatívnej časti spätnoväzobnej slučky tohto
systému sú gény Cryptochrome (Cry) a Period (Per) [8]. Aktivácia transkripcie génov Per
a Cry je riadená prostredníctvom heterodiméru CLOCK-BMAL1. Keď sa hladina PER
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proteínov zvýši, dimerizujú s CRY proteínmi a v jadre komplexy PER-CRY asociujú
s heterodimérmi CLOCK-BMAL1, aby zastavili transkripciu v negatívnej časti tejto slučky
[4]. Prítomnosť cirkadiánnych hodín bola dokázaná aj v pečeni, srdci, obličke, pankrease,
tukovom tkanive a pľúcach [9].
Dôležitou charakteristikou cicavčích periférnych hodín je, že ich oscilácie sú za
fyziologických podmienok synchronizované s SCN a preto sa považujú za podriadené
oscilátory regulujúce lokálne rytmy každého tkaniva [10] a ich cirkadiánna génová expresia je
v porovnaní s génovou expresiou v SCN fázovo oneskorená [9, 11, 12]. Centrálny oscilátor je
synchronizovaný preferenčne prostredníctvom svetelného podnetu, pričom periférny oscilátor
je ovplyvnený mnohými neurohumonálnymi faktormi [13,14]. Najsilnejším Zeitgeberom
(faktor, ktorý synchronizuje endogénny rytmus) periférneho oscilátora je pravdepodobne
potravový podnet [14].
Zvieratá, ktoré majú prístup k potrave ad libitum každý deň, ale tento prístup je časovo
obmedzený na niekoľko hodín, sa na tento režim dokážu adaptovať v priebehu niekoľkých dní
[15] a skonzumovať denný prídel potravy počas limitovaného času [16]. Potravová reštrikcia
(obmedzené trvanie prístupu k jedlu bez kalorickej reštrikcie) v konkrétnom čase dňa má
výrazný vplyv na správanie a fyziológiu zvierat [17, 18]. Mnohé fyziologické aktivity, ktoré
sú za fyziologických okolností riadené hodinami v SCN môžu byť synchronizované
potravovou rešrikciou. Patrí k nim aktivita pečene, teplota tela, pohybová aktivita a frekvencia
srdca [17, 18]. Dve až štyri hodiny pred prijímaním jedla zvieratá vykazujú anticipačné
správanie (FAA, food anticipatory syndrom), ktoré sa prejavuje zvýšenou pohybovou
aktivitou, teplotou tela, sekréciou kortikosterónu, gastrointestinálnou motilitou a aktivitou
tráviacich hormónov [19].
V súčasnosti sa často vyskytujú situácie, kedy svetelný rytmus a rytmus v príjme
potravy nesynchronizujú organizmus rovnako, ale pôsobia priam protichodne. Preto sme si za
cieľ našej práce stanovili zistiť, aký je vplyv potravovej reštrikcie a potravovej odmeny v
pasívnej fáze dňa na expresiu hodinových génov v srdci potkanov z kmeňa Wistar so
svetelným režimom svetlo:tma 12:12. Svoju pozornosť sme sústredili aj na to, či je možné,
aby sa počas jedného dňa obnovil normálny profil expresie hodinových génov per2, clock
a npas2 v tkanive srdca potkanov.

Materiál a metódy
V experimente bolo použitých spolu 90 potkanov samčieho pohlavia z kmeňa Wistar
(Dobrá voda, Farmakologický ústav SAV, Slovenská republika). Zvieratá boli chované
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v skupinových klietkach s rozmermi 56x35x20cm v počte 2-4 jedince so svetelným režimom
svetlo:tma 12:12 so začiatkom svetlej fázy dňa o 10:00. Počas prvých dvoch týždňov pokusu
mali všetky zvieratá prístup k potrave (štandardná peletová zmes KKZ-P-M, Dobrá voda) a
vode ad libitum. Na dvadsiaty deň od začiatku pokusu boli zvieratá rozdelené do štyroch
rozličných skupín podľa typu príjmu potravy: kontrolná skupina, skupina ,,odmena“, skupina
s potravovou reštrikciou a perzistujúca skupina. Kontrolná skupina mala potravu ad libitum
počas 24h. Skupina ,,odmena“ mala k dispozícii potravu ad libitum počas 24h a zároveň od
13:00 do 15:00 im bola pridelená sladká odmena (1/2-1 piškóta). Reštringovanej skupine
potkanov bola potrava (štandardná peletová zmes) pridelená len v čase od 13:00 do 15:00 a
zároveň v tomto čase dostávali potkany sladkú odmenu. Perzistujúca skupina potkanov mala
potravu k dispozícii 24h ad libitum a zároveň im od 13:00 do 15:00 bola pridelená sladká
odmena, potravovú odmenu však nedostali posledný deň pred samotným odberom.
Na 16. deň od začiatku zmeneného potravového režimu sa uskutočnili odbery. Odbery
boli uskutočnené každé 4 hodiny počas celého 24h cyklu pri ZT 12, ZT 16, ZT 20, ZT 24,
ZT 4 a ZT 8 (ZT Zeitgeber time, ZT0=začiatok svetlej fázy 24h cyklu). V každom časovom
bode a skupine bolo použitých 3-6 jedincov. Tkanivo srdca (apex) bolo ihneď zmrazené
v tekutom dusíku a uložené pri teplote –80ºC až do samotnej izolácie RNA. Na izoláciu RNA
sme použili Tri-reagent (Total RNA Isolation reagent, MRC, USA). Komplementárnu DNA
(complementary DNA, cDNA) sme nasyntetizovali pomocou kitu ImProm-II Reverse
Transcription System (Promega, USA). Kvantifikácia cDNA prebiehala pomocou kitu s hot
start polymerázou (QuantiTect SYBR Green PCR Kit, QIAGEN, Nemecko). PCR reakcia
prebiehala v cykleri StepOne™ Real-Time PCR Systém (Applied Biosystems, USA) pri
nasledovných podmienkach: iniciácia hot start polymerázy pri teplote 95°C po dobu 15minút;
50 cyklov pri teplote 94°C po dobu 15s; pri teplote 49°C po dobu 30s a pri teplote 72°C po
dobu 30s; záverečná syntéza pri teplote 72°C po dobu 5 minút. Primery použité v reakciách
mali sekvencie: per2 (AB016532) sense: 5'-GAG GTT CAG GGA AGT GAG CA-3',
antisense: 5'-TTG ACA CGC TTG GAC TTC AG-3', anelačná teplota 49°C; clock
(NM_021856) sense: 5'-CCA ACT CCT TCT GCC TCC TC-3', antisense: 5'-ACC TCC GCT
GTG TCA TCT TC-3', anelačná teplota 49°C; npas2 (NM_001108214) sense: 5'-CGG GAC
CAG TTC AAT GTT CT-3' antisense: 5'-CCA TCT AAC GCC TCC AAC AT-3', anelačná
teplota 49°C; bmal1 (AB012600) sense: 5'-GCA CTC ACA CAT GGT TCC AC-3',
antisense: 5'-CAT TCC GCA AGG TGT CCT AT-3', anelačná teplota: 55°C; rplp1
(NM_001007604) sense: 5'-TCC ACA ACA TGG CTT CTG TC-3', antisense: 5'-ATT GCA
GAT GAG GCT TCC AA-3', anelačná teplota 49°C. Expresia génov per2, clock a npas2
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bola vo všetkých prípadoch normalizovaná vzhľadom na expresiu housekeeping génu rplp1.
Použité štatistické metódy: ANOVA a následný Tukey post-hoc test.

Výsledky a diskusia
V tkanive sŕdc potkanov sme sledovali 24h profil expresie génov per2, clock a npas2.
Expresia mRNA génov bola normalizovaná vzhľadom na expresiu houskeeping génu rplp1,
ktorého expresia bola konštantná.
Expresia hodinového génu per2 v srdci kontrolných potkanov kmeňa Wistar bola
rytmická s maximom pozorovaným na začiatku tmavej fázy 24h cyklu, čo je v súlade s
predchádzajúcimi meraniami [20]. U skupiny potkanov, ktorým bola podávaná odmena,
dosiahla expresia hodinového génu per2 maximum rovnako ako u kontrolných jedincov na
začiatku tmavej fázy 24h cyklu (ANOVA, P<0,001). K signifikantnému poklesu expresie
génu per2 (ANOVA, P<0,01) došlo na konci tmavej fázy 24h cyklu. Najvyššiu úroveň
expresie per2 sme u perzistujúcej skupiny potkanov zaznamenali na začiatku tmavej fázy dňa
24h cyklu, najnižšia expresia per2 bola pozorovaná na začiatku svetlej fázy 24h cyklu.
U reštringovanej skupiny potkanov došlo k obráteniu rytmu expresie per2, pričom maximum
expresie dosahoval uprostred svetlej fázy 24h cyklu a na konci svetlej fázy 24h cyklu došlo
k signifikantnému poklesu jeho expresie (ANOVA, P<0,01).
Expresia hodinového génu npas2 v srdci kontrolných potkanov bola rytmická,
vrcholila na konci tmavej fázy a začiatku svetlej fázy 24h cyklu. U odmeňovanej skupiny
potkanov nedošlo na začiatku svetlej fázy 24h cyklu k signifikantnému poklesu v jeho
expresii v porovnaní s kontrolou, ktorý sme pozorovali u kontrolnej skupiny. Perzistujúca
skupina vykazovala podobný rytmus v expresii npas2 ako kontrolná skupina, signifikantné
zvýšenie expresie npas2 nastalo na konci tmavej fázy 24h cyklu. Reštringovaná skupina
vykazovala obrátený rytmus expresie npas2 v porovnaní s kontrolou a maximum expresie
bolo pozorované na začiatku tmavej fázy 24h cyklu.
Expresia transkripčného faktora clock vrcholila na konci tmavej fázy 24h cyklu
a maximum dosahovala na začiatku svetlej fázy 24h cyklu, čo je v súlade s predchádzajúcimi
pozorovaniami [21]. U perzistujúcej skupiny potkanov bola úroveň expresie clock v srdci
najnižšia na začiatku tmavej fázy 24h cyklu a najvyššia na konci tmavej fázy 24h cyklu
(ANOVA, P<0,001). U potkanov, ktoré dostávali odmenu bol rytmus veľmi podobný ako
u kontrolnej skupiny jedincov, avšak pokles génovej expresie na začiatku svetlej fázy 24h
nastal neskôr. U reštringovanej skupiny potkanov nebol dokázaný výrazný rytmus v expresii
clock (ANOVA), len trend k zvýšeným hodnotám na začiatku tmavej fázy 24h cyklu.
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Záver
Denný profil expresie per2, clock aj npas2 bol u reštringovanej skupiny potkanov
v porovnaní s kontrolnou skupinou potkanov obrátený. Vplyv odmeny spôsobil zvýšenú
expresiu clock aj npas2 na začiatku svetlej fázy 24h cyklu, kedy bola odmena podávaná.
Tento vplyv neperzistoval a jeden deň bez podania potravovej odmeny stačil na obnovenie
normálnej expresie hodinových génov clock a npas2 v srdci potkana. Možno konštatovať, že
manipulácia potravovým režimom má výrazný vplyv na periférny oscilátor v srdci.
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Vplyv angiotenzínu II na expresiu hodinových génov per2 a npas2 v aorte
potkana počas 24 hodinového cyklu v synchronizovaných podmienkach
Kristína Zsoldosová, Kristína Szántóová, Michal Zeman, Anna Veselá, Iveta Herichová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina B-2 , 842 15
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Abstrakt
Cirkadiánny systém koordinuje fyziologické procesy a synchronizuje organizmus s vonkajším prostredím
ako aj s 24 hodinovým cyklom striedania sa dňa a noci. Centrálny cirkadiánny oscilátor sa u cicavcov nachádza
v suprachiasmatických jadrách hypotalamu (SCN), periférne oscilátory v ostatných tkanivách. Mechanizmus
generovania cirkadiánnych oscilácii je založený na expresii transkripčných faktorov ako sú CLOCK a NPAS2,
ktoré iniciujú transkripciu hodinových génov väzbou na E-box na ich promótori. Ďalšou látkou, ktorá indukuje
rytmickú expresiu hodinových génov v bunkách hladkej svaloviny ciev v podmienkach in vitro je
vazokonstričný faktor angiotenzín II. In vivo štúdia tieto výsledky zatiaľ nepotvrdila, čo implikujem prítomnosť
kompenzačných regulačných mechanizmov, ktoré vplyv angiotenzínu II na expresiu hodinových génov v aorte
eliminovali alebo zamaskovali.

Kľúčové slová: cirkadiánny systém; hodinové gény; renín – angiotenzínový systém, svetelný pulz
Úvod a formulácia cieľa
U ľudí, ako aj u iných organizmov vykazuje väčšina fyziologických a behaviorálnych
procesov dennú rytmicitu, napr. rytmus bdenia a spánku. Po prebudení je potrebné
organizmus adaptovať na záťaž súvisiacu s aktívnou fázou, čo je možné prostredníctvom
fyziologických dejov ako sú zvýšenie srdcovej frekvencie, krvného tlaku, teploty. Takéto
rytmy s periódou približne 24 hodín sa nazývajú cirkadiánne rytmy [1].
Cirkadiánny systém koordinuje fyziologické procesy a synchronizuje organizmus s
vonkajším 24 hodinovým cyklom. Cirkadiánne rytmy však môžu perzistovať aj bez vplyvu
vonkajších podnetov [2]. Celý tento adaptívny systém umožňuje organizmu prispôsobiť sa
predvídateľným zmenám v prostredí ako sú svetlo, teplota, sociálna komunikácia a slúži teda
na synchronizáciu molekulárnych, fyziologických a behaviorálnych procesov. Široká škála
fyziologických procesov ako sú cyklus telesnej teploty, energetický metabolizmus, bunkový
cyklus a hormonálna sekrécia, je riadená prostredníctvom endogénnych hodín [3].
Cirkadiánny oscilátor cicavcov je uložený v suprachiazmatických jadrách hypotalamu
(SCN). Existujú situácie, keď je organizmus vystavený časovým zmenám svetla a tmy, alebo
krátkym svetelným pulzom počas subjektívnej noci a vtedy môže nastať fázový posun
v rytmicite SCN. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že cirkadiánne hodiny sú časovo
geneticky determinované, ale existuje množstvo faktorov, ktoré synchronizujú endogénny
rytmus. Takéto faktory, ktoré ovplyvňujú cirkadiánne hodiny sa nazývajú Zeitgebery, ako
napr. svetlo [2].
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Molekulárny mechanizmus cirkadiánnych hodín v SCN a periférnych oscilátoroch sa
nelíšia. Líši sa len fyziologický výstup, ktorý je v každom tkanive špecifický. Molekulárny
mechanizmus cirkadiánnych hodín funguje na základe transkripčno – translačnej
spätnoväzobnej slučky, ktorá riadi rytmicitu a 24 hodinovú expresiu komponentov
cirkadiánnych oscilátorov [4].
Hlavnú negatívnu spätnoväzobnú slučku tvoria period (PER, z krorých boli
identifikované 3 izoformy: PER1, PER2 a PER3) a cryptochrome (CRY, z ktorých sú známe
dva

izoformy:

CRY1

a CRY2)

proteíny.

Základný

basic

helix-loop-helix/

PER

arylhydrocarbon receptor nuclear translocator (ARNT)- SIM (bHLH/PAS), transkripčné
faktory circadian locomotor output cycles kaput (CLOCK) a brain and muscle ARNT – like
protein1 (BMAL1, tiež nazývaný MOP3) inciujú transkripciu period génov (per1, per2, per3)
a cryptochrome génov (cry1, cry2, cry3) génov prostredníctvom väzby na E-box na ich
promótori [5, 6, 7].
Neuronálny PAS proteín2 (NPAS2) je transkripčný faktor primárne exprimovaný
v prednom mozgu cicavcov. NPAS2 je sekvenciou podobný s transkripčným faktorom
CLOCK [8].
Systém renín – angiotenzín (RAS) patrí evolučne medzi najstaršie regulačné systémy.
RAS sa vyskytuje už u prokaryotických organizmoch. Renín sa spolu s angiotenzín
konvertujúcim enzýmom (ACE) podieľa na tvorbe angiotenzínu II. Väzbou angiotenzínu II,
konečného produktu tejto enzymatickej kaskády, k jeho receptorom vyvoláva vazokonstrikciu
a uvoľňovanie aldosterónu a katecholamínov, sekréciu prolaktínu a adenokortikotropného
hormónu [9].
Angiotenzín II vyvoláva stimuláciou AT1 receptorov vazokonstrikciu veľkých i malých
artérií a v menšej miere aj postkapilárnych venúl. Je treťou najsilnejšou vazokonstrikčnou
látkou organizmu (po endotelíne a neuropeptide Y) a na jednotku hmotnosti je 4-8 x účinnejší
ako adrenalín.
Zvýšená tlaková záťaž srdca a ciev vedú k priamej indukcii syntézy angiotenzínu II
v bunkách hladkého svalstva ciev (najmä arteriol) a myokardu, čím vzniká pozitívna spätná
väzba prehlbujúca ako proliferáciu, tak aj vazokonstrikciu [10].
V štúdiách sa poukázalo na to, že molekulárne oscilátory existujú aj v bunkách hladkej
svaloviny ciev a že angiotenzín II, multifunkčná molekula regulujúca kardiovaskulárne
funkcie, indukuje rytmickú expresiu hodinových génov v bunkách hladkej svaloviny ciev v
podmienkach in vitro [12]. Bunky hladkej svaloviny ciev majú dôležitú úlohu
v štrukturálnych a funkčných vlastnostiach ciev, ako v ich relaxácii, raste a vývoji [11].
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Okrem toho, bunky hladkej svaloviny ciev majú významnú úlohu v patogenéze
kardiovaskulárnych ochorení, ako je ateroskleróza a hypertenzia [12].
Za účelom validovania účinkov angiotenzínu II v in vitro štúdii sme sa v našej práci
zamerali na štúdium expresie génov per2 a npas2 v aorte potkana kmeňa Wistar. Študovali
sme zmenu expresie hodinových génov v aorte vplyvom 28 dňovej kontinuálnej infúzie
angiotenzínu II v podmienkach in vivo. Takisto sme sledovali vplyv 3 hodiny trvajúcich
svetelných pulzov na hodinové gény per2 a npas2 v aorte potkana.

Materiál a metódy
Pokus bol realizovaný na laboratórnych potkanoch kmeňa Wistar vo veku 10 – 11
týždňov s priemernou hmotnosťou 149g. Zvieratá boli synchronizované so svetelným
režimom svetlo (L): tma (D) – 12h:12h so svetlom od 9.00. Potkany mali prístup
k štandardnej potrave ad libitum.
Po období akliatizácii boli zvieratám implantované alzetové pumpičky alebo sterilné
inertné makety rovnakej veľkosti a hmontnosti. Na infúziu angiotenzínu II sme požili alzetové
pumpičky (model 2004, Alzet, USA), ktoré uvoľňovali angiotenzín II 28 dní v koncentrácii
100ng/kg/min). Použili sme angiotenzínu II ( Calbiochem Angiotensin II, Human Cat. No.
05-23-0101). Odbery sa uskutočnili 28 dní po implantácii a prebiehali v priebehu celého 24h
cyklu.
Na izoláciu celkovej RNA z aorty sme použili monofázický roztok fenolu a guanín
izotiocyanátu Tri – reagent (Total RNA Isolation reagent, MRC, USA). cDNA sa
nasyntetizovala prostredníctvom reverznej transkriptázy, pomocou kitu ImProm-II Reverse
Transcription system (Promega, USA). Na prepis sme použili 1 ug denaturovanej RNA v 20ul
reakcii.
Expresiu mRNA študovaných génov sme merali prostredníctvom real time PCR (StepOne System, Applied Biosystems, USA). Na kvantifukáciu génovej expresie sme použili
master mix Quiagen s Hot start polymerázou (Quanti Tect SYBR Green PCR Kit; Quiagen,
Nemecko). Podmienky real time PCR boli: iniciácia Hot start polymerázy pri 95°C 15 min;
50 cyklov: 15s 94° C, 30s 49-52°C, 30s 72°C; záverečná syntéza 72°C 5 min. Použili sme
primery: per2 – sense 5′-AAC-AGG-AAA-CTG-AAG-TCC-AAG-C-3′, antisense 5′- GTG
GTT CAC ACC CAT CAC AA-3′. Ďalej sme použili primery npas2 sense: 5'-CGG GAC
CAG TTC AAT GTT CT-3' antisense: 5'-CCA TCT AAC GCC TCC AAC AT-3'.
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Na vyhodnotenie rozdielov medzi odbermi v jednotlivých fázach dňa sme používali
nepárový t-test s rovnosťou rozptylu. Rytmickosť expresie génov bola otestovaná
kosínorovou analýzou.

Výsledky a diskusia
Denný profil expresie per2 v aorte bol rytmický s maximom na začiatku tmavej fázy
24 hodinového cyklu (cosinor, P<0,05). Tieto výsledky sú v súlade s dátami zaznamenanými
v iných štúdiách [13]. Nebol pozorovateľný signifikantný vplyv angiotenzínu II na akrofázu
rytmickej expresie per2 v aorte. Pozorovali sme trend k zvýšeným hladinám expresie per2
vplyvom svetelného pulzu.
V našej štúdii sme po prvý krát popísali rytmický profil expresie npas2, ktorý
vykazoval maximum na prechode tmavej s svetlej fázy 24h cyklu (cosinor, P<0,001).
Svetelný pulz nemal vplyv na expresiu npas2 v aorte.
Na rozdiel od in vitro štúdie [12] sme nezaznamenali vplyv angiotenzínu II na
rytmickú expresiu hodinových génov v aorte. Je možné, s použitím vyššej dávky alebo iného
spôsobu podávania angiotenzínu II by sme zaznamenali efektívny vplyv, pri tejto koncentrácii
však zjavne prevážili iné regulačné fyziologické mechanizmy, ktoré udržali periférny
oscilátor v správnej fáze vo vzťahu k svetelnému režimu a centrálnemu oscilátoru.

Záver
Tonické podávanie angiotenzínu II v koncentrácii 100ng/kg/min po dobu 28 dní nemá
vplyv na expresiu per2 a npas2 v aorte potkana. Svetlom indukovaná expresia per2 v
periférnych tkanivách bola popísaná v pečeni kurčaťa [14] a v srdci a obličkách potkana [15,
16]. Na rozdiel od týchto výsledkov v aorte potkana svetelné pulzy nemali signifikantný
vplyv na expresiu per2 a npas2. Je zrejmé, že fotoresponzívnosť expresie per2 a npas2 je
druhovo a tkanivovo špecifická.

Poďakovanie
Táto práca bola podporovaná grantmi: VEGA 1/0452/10, APVV-0214-07.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Panda S., Hogenesh J. B., Kay S. A. (2002) Nature. 417, p. 330

798

BIOLÓGIA

[2]

Figala J (1991) Základy chronobiologie se zřetelem na ekologické podmínky – část
obecná. Vysoká škola zemědělská, Praha, p. 89

[3]

Lowrey P. L., Takahashi J. S. (2004) Annu Rev Genomics Hum Genet. 5, p. 407

[4]

Schibler U., Sassone-Corsi P. (2002) Cell. 111, p. 919

[5]

Buijs R. M., Van Eden C. G., Goncharuk V. D., et al. (2003) J Endocrinol. 177, p. 17

[6]

Gekakis N., Staknis D., Nguyen H. B., et al. (1998) Science. 280, p. 1564

[7]

Hogenesch J.B., Gu Y.Z., Jain S., et al. (1998) Proc Natl Aad Sci. 95, p. 5474

[8]

Reick M., Garcia J. A., Dudley C., et al. (2001) Science. 293 (5529), p. 506

[9]

Peach M. J. (1977) Physiol Rev. 57, p. 313

[10] Souček M., Kára T. (2002) Klinická patofyziologie hypertenze. Grada Publishing,
Praha, p. 115
[11] Mulvany M. J., Aalkjaer C. (1990) Physiol Rev. 10, p. 921
[12] Nonaka H., Emoto N., Ikeda K., et al. (2001) Circulation. 104, p. 1746
[13] Davidson A. J., London B., Block G. D., et al. (2005) Clin Exp Hypertens. 27, p. 307
[14] Zeman M., Szántóová K., Herichová I. (2009) Comp. Biochem. Physiol. A Comp.
Physiol. 154, p. 78
[15] Šoltésová D., Zeman M., Veselá A., et al. (2010) Študentská vedecká konferencia 2010:
Zborník príspevkov, Bratislava, SR, p. 642
[16] Koyšová L., Zeman M., Veselá A., et al. (2010) Študentská vedecká konferencia 2010:
Zborník príspevkov, Bratislava, SR, p. 491

799

800

CHÉMIA

Biochemická charakterizácia imobilizovaného enzýmu sacharóza
fosforylázy
Lucia Achbergerová1,2, Bernd Nidetzky3, Jozef Nahálka1,2
1

Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Centrum glykomiky, Dúbravská cesta 9, 845 38
Bratislava, Slovensko, chemlucy@savba.sk
2
Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Centrum excelencie pre bielo-zelenú
biotechnológiu, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovensko
3
Institute of Biotechnology and Biochemical Engineering, Graz University of Technology,
Petersgasse 12, 8010 Graz, Austria

Abstrakt
Najviac zastúpený disacharid v prírode je sacharóza. Enzým sacharóza fosforyláza katalyzuje
reverzibilnú konverziu sacharózy v prítomnosti fosfátu na D-fruktózu a α-D-glukózu-1-fosfát.
V biotechnologickej praxi je popísaných množstvo aplikácii pre tento enzým. Z praktických ako aj finančných
dôvodov sú enzýmy často imobilizované. Z toho dôvodu sme sa v našej práci snažili imobilizovaný enzým
sacharóza fosforyláza biochemicky charakterizovať. Najprv sme charakterizovali aktivitu foriem enzýmu a to
rozpustnej, neagregovanej formy z cytoplazmy ako aj nerozpustnú, agregovanú formu nachádzajúcu sa v
inklúznych telieskach. Na stiahnutie aktivity enzýmu do inklúznych teliesok sme použili celulóza väzobnú
doménu, ktorá aj v tomto prípade potvrdila svoju novú vlastnosť, podľa ktorej je pomenovaná ako ,,pull-down“
doména. Následne sme stanovili aktivitu enzýmu po použití troch imobilizačných techník a to sieťovaním
glutaraldehydom, uzavretím do kapsúl a absorpciou na celulózu.

Kľúčové slová: sacharóza fosforyláza; inklúzne telieska; glutaraldehyd; enkapsulácia; celulóza

Úvod a formulácia cieľa
Sacharóza je najviac zastúpený disacharid v prírode. Jeho zdrojom sú pletivá vyšších
rastlín. Veľa eubaktérii obsahuje katalytické enzýmy, ako sacharóza-6-fosfát hydroláza
a sacharóza fosforyláza (SF), ktoré dokážu utilizovať sacharózu [1]. Enzým SF (EC 2.4.1.7)
katalyzuje reverzibilnú konverziu sacharózy v prítomnosti fosfátu na D-fruktózu a α-Dglukózu-1-fosfát (α-D-G1P) [2,3]. Bolo popísaných množstvo biotechnologických aplikácii
pre SF. Enzým sa môže použiť na prípravu α-D-G1P [4], ako aj množstva iných
glykozylovaných komponentov [5].
Enzýmy používané v biotechnologickej praxi sú často imobilizované z dôvodu výhod,
ktoré prinášajú, ako napríklad zníženie ceny výsledného produktu vďaka možnosti recyklovať
enzým, ako aj možnosti kontrolovať priebeh enzymatickej reakcie [6]. Metód, ktoré sa
využívajú pre imobilizáciu enzýmov je viacero. Môžeme ich však rozdeliť na metódy
založené na absorpcii, sieťovaní, enkapsulácii, zachytenia do trojrozmernej matrice a tvorbe
kovalentných väzieb. Zvyšok metód je založených na ich kombinácii [6]. V našej práci sme sa
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zamerali na tri druhy imobilizačných techník. V prvej technike ide o imobilizáciu enzýmu
použitím sieťovacieho činidla, napr. glutaraldehydu [7]. Pri enkapsulácii ide o uzavretie
enzýmu do kapsule, napr. poly(metylén-co-guanidínovej) o veľkosti 0,1-1,5 mm [8]. Kapsula
vzniká

reakciou

polyaniónov

alginátu

sodného

a sulfátu

celulózy

s polykatiónom

poly(metylén-co-guanidínom), ktoré pri formovaní kapsule uzavrú enzým vnútri kapsule [9].
V tretej technike imobilizácie sa enzým absorboval na povrch celulózy hydrofóbnymi
interakciami špecificky cez celulóza väzobnú doménu (cellulose binding domain -CBD) [10],
s ktorou bol náš enzým fúzovaný. Doména CBD má viacero funkcií. Bolo zistené, že slúži
ako agregačný modul, t.j. znižuje rozpustnosť enzýmu a zvyšuje schopnosť enzýmu
fyziologicky agregovať [11]. Agregovaný enzým vytvára v bunkách Escherichia coli tzv.
inklúzne telieska (inclusion bodies -IB) [12]. IB sa dajú z bunky ľahko a lacno izolovať,
pričom CBD zároveň zvyšuje aktivitu enzýmu nachádzajúceho sa v IB. Pre tieto vlastnosti
bola CBD pomenovaná ako ,,pull-down“ doména [11].
Ako bolo spomínané, IB sa ľahko a lacno izolujú z bunky, pričom sú veľkou
zásobárňou zväčša čistého proteínu. Pre tieto ich kvality majú veľké perspektívy pre využitie
v priemysle. Z toho dôvodu sa naša práca zameriava na prípravu takýchto proteínov, ich
biochemickej charakterizácii ako aj hľadania najefektívnejšieho druhu imobilizácie.

Materiál a metódy
V našich pokusoch sme používali dva kmene. Prvý kmeň pripravil náš rakúsky partner.
Vznikol transformáciou kmeňa Escherichia coli DH10B plazmidom pQE 30 (Qiagen)
s vloženým

génom

pre

enzým

SF

amplifikovaným

v PCR

reakcii

z genomickej

DNA Leuconostoc mesenteroides DSM 20193 zakúpenom v DSM (Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen) [4]. Druhý kmeň sme pripravili klonovaním génu pre SF
do plazmidu pET-34b(+) (Novagen) a následnou transformáciou do kmeňa E. coli BL21
(DE3).
Obidva kmene E. coli DH10B pQE 30-SF a E. coli BL21 (DE3) pET-34b(+)-SF sme
nakultivovali do OD 0,1 (merané pri 600 nm). Následne sme týmito kultúrami zaočkovali 200
ml LB média s obsahom 50 mg/l kanamycínu a za stáleho miešania pri teplote 37°C nechali
rozrásť do OD 1,0. Následne sme pridali induktor IPTG a znížili teplotu na 25°C. Počas 20 h
inkubácie dochádzalo k exprimovaniu SF-CBD a SF v produkčných kmeňoch. Po uplynutí
času sme kultúru centrifugovali 15 min. 5 000 g 4°C. Kultúry sme následne lyofilizovali a
sušinu uskladnili pri -20°C.

802

CHÉMIA

Proteín SF-CBD a SF z produkčných kmeňov sme izolovali nasledovne. Navážili sme
2 mg sušiny z každého kmeňa a rozsuspendovali v 600 µl B-PER (Pierce Biotechnology).
Lyzát sme centrifugovali 3 min. 14 000 g 4°C. Odobratý supernatant (500µl) obsahoval
rozpustný, neagregovaný proteín, ktorý sme uskladnili pri -20°C. Pelet izolovaných IB
s obsahom nerozpustného, agregovaného proteínu sme obmývali 1x B-PER a 3x 50 mM
fosfáte pH 7,5. Premytý pelet sme rozsuspendovali v 500 µl 50 mM fosfátu pH 7,5
a uskladnili pri -20°C.
IB s obsahom agregovaného proteínu sme imobilizovali troma spôsobmi. (i) Pri prvom
spôsobe imobilizácie sme 50 µl IB v zmesi 25 mM fosfátu pH 7,5 a 25 mM sacharózy
ovplyvňovali desiatimi koncentráciami sieťovacieho činidla glutaraldehydu v rozpätí 1 %
a 0,1 %. Po uplynutí inkubácie 5 min. sme ovplyvnené vzorky centrifugovali 2 min. 14 000 g
4°C. Pelet sme 5x premyli 50 mM fosfátom pH 7,5. (ii) Pri druhom spôsobe imobilizácie sme
IB obalili do poly(metylén-co-guanidínových) častíc. Pripravili sme zmes 25µl IB, 1ml 50
mM Tris HCl pH 7,5, 10 mg alginátu sodného a 10 mg sulfátu celulózy. Túto zmes sme za
použitia usmerneného prúdu plynného dusíka rozprskávali po dobu 60 s do 10 ml zmesi
pozostávajúcej z 0,18 % PMCG, 0,1% CaCl2.H20 a 0,9 % NaCl. Po ďalších 60 s sme
vzniknuté kapsule 5x premyli 0,9 % NaCl. Ku kapsulám sme pridali 10 ml 50 mM citrátu
sodného pH 7 a jemne miešali po dobu 5 min. Takto opracované kapsule sa 3x obmývali 0,9
% NaCl. Vzniknuté kapsule s imobilizovaným enzýmom sme uskladnili v 50 mM MES pH
7,5. (iii) Na celulózu bolo nanesených 50 µl IB rozsuspendovaných v 475 µl 50 mM MES pH
7,5.
Pre diskontinuálnu assay sme predinkubovali 5 min. pri 30°C pufor obsahujúci 500 µl
50 mM fosfátu pH 7,5, 500 µl 50 mM sacharózy a 8 ml 50 mM MES pH 7,5. Následne sme
pridali imobilizované IB z kmeňa s obsahom SF-CBD. Takto pripravenú assay sme za stáleho
miešania inkubovali pri 30 °C. Každých 30 min. sme odobrali 100 µl suspenzie, ktorú sme
následne 7 min. povarili pri 99°C a centrifugovali 4 min. 14 000 g 4 °C. Takto pripravené
vzorky sme použili na stanovenie kinetických parametrov pomocou spektrofotometra, podľa
postupu popísanom v článku Goedl et al. 2007 [4]. Získané výsledky sú uvedené v grafe na
Obr. 2.
V kontinuálnej assayi sme rozpustný, neagregovaný proteín ako aj nerozpustný,
agregovaný proteín produkčných kmeňov použili priamo pre stanovenie kinetických
parametrov pomocou spektrofotometra. Postupovali sme presne podľa postupu popísanom
v článku Goedl et al. 2007 [4]. Získané výsledky sú uvedené v grafe na Obr. 1.
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Výsledky a diskusia
Úspešne sme pripravili kmeň E. coli BL21 (DE3) pET-34b(+)-SF. Po obdŕžaní kmeňa
E. coli DH10B pQE 30-SF z rakúskej strany, sme kmene nakultivovali a indukovali
prostredníctvom IPTG nadprodukciu proteínu SF-CBD a SF. Z kmeňa E. coli BL21 (DE3)
pET-34b(+)-SF sme izolovali agregovaný a neagregovaný proteín SF-CBD. Z kmeňa E. coli
DH10B pQE 30-SF sme izolovali agregovaný a neagregovaný SF proteín.
Tieto štyri vzorky sme použili na stanovenie kinetických parametrov enzýmu.
Výsledky aktivity enzýmu v každom kmeni E. coli sme prepočítali na % celkovej aktivity
enzýmu v bunke a výsledky graficky znázornili Obr. 1. V grafe sú uvedené dva stĺpiky. Prvý
stĺpik zobrazuje celkovú aktivitu enzýmu SF-CBD. Ako môžeme vidieť, v neagregovanej
forme enzým SF-CBD predstavoval 32 % aktivity v bunke a agregovaný enzým v IB
predstavoval 68 % z celkovej aktivity enzýmu v bunke. Druhý stĺpik zobrazuje celkovú
aktivitu enzýmu SF. Ako vidíme, neagregovaný enzým predstavoval 99,5 % z celkovej
aktivity a agregovaný enzým v IB len 0,5% z celkovej aktivity enzýmu v bunke. Z toho
vyplýva, že efekt sťahovania aktivity do IB pomocou CBD domény funguje aj pri enzýme SF
podobne ako bolo popísané na enzýme DAO v literatúre [11].

Obr. 1 Porovnanie aktivity neagregovaného a agregovaného enzýmu. Prvý stĺpik prestavuje celkovú aktivitu
enzýmu SF-CBD v produkčnom kmeni E. coli (100 % na grafe). Druhý stĺpik predstavuje celkovú aktivitu
enzýmu SF v produkčnom kmeni E. coli (100 % na grafe). Z čoho je modrou farbou znázornená aktivita
rozpustného, neagregovaného enzýmu a červenou farbou je znázornená aktivita nerozpustného, agregovaného
enzýmu.

IB s obsahom SF-CBD enzýmu sme následne imobilizovali. Sieťovaný enzým po
použití glutaraldehydu nevykazoval žiadnu aktivitu pri rôznej dĺžke pôsobenia, rôznych
koncentrácii glutaraldehydu v rozpätí 1% až 0,1 %. Nepomohol ani obsah sacharózy a fosfátu
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v pufri, od ktorého sme si sľubovali ochranu aktívnych miest pred účinkom glutaraldehydu.
Predpokladáme, že glutaraldehyd zosieťoval enzým tak, že zabránil vstupu substrátov do
aktívneho centra, v dôsledku čoho sa enzým stáva neaktívny už pri použití malej koncentrácie
glutaraldehydu.
Imobilizácia enzýmu SF-CBD v IB prostredníctvom uzavretia do poly(metylén-coguanidínových) kapsúl a absorpcie na celulózu je zobrazená v grafe Obr. 2. Stanovili sme si,
že aktivita neimobilizovaného enzýmu bude 100% na grafe. Aktivita imobilizovaného
enzýmu bude prepočítaná na % vzhľadom k aktivite enzýmu neimobilizovaného. Ako
môžeme vidieť na grafe enzým SF-CBD (zelená farba) ako aj purifikovaný neagregovaný SF
(červená farba) mal aktivitu enzýmu v kapsulách zníženú na 18 % oproti neimobilizovanému
enzýmu. Myslíme si, že tento efekt je spôsobený určitými difúznymi obmedzeniami, ktoré
kapsula prináša.
Imobilizácia enzýmu SF-CBD v IB na celulózu (zelené stĺpiky na grafe) vykazovala
v každom cykle pokles v priemere o 32 % (Obr. 2). Väzba CBD je špecifická na celulózu.
Z prác (tu neprezentovaných) vyplýva, že pokles aktivity je spôsobený teplotnou degradáciou
počas diskontinualnej assay, ktorá prebieha 2 h pri 30°C, ako aj odlamovaním kúskov
celulózy s naviazanými proteínmi.

Obr. 2 Zníženie aktivity enzýmu po rôznych druhoch imobilizácie. Prvý stĺpik predstavuje aktivitu
neimobilizovaného enzýmu SF-CBD (100 % na grafe). Šiesty stĺpik predstavuje aktivitu neimobilizovaného
enzýmu SF (100 % na grafe) Ďalšie stĺpiky predstavujú percentuálne zníženie aktivity v závislosti od
imobilizácie do kapsúl (stĺpik 2. a 7. na grafe) a na celulózu po 1., 2., a 3. cykle recyklácie enzýmu (stĺpiky 3., 4.
a 5. na grafe.).

Záver
Podarilo sa nám pripraviť kmeň E. coli BL21 (DE3) pET-34b(+)-SF, ktorý exprimoval
chimerický SF-CBD proteín. Pri stanovovaní aktivity neagregovaných a agregovaných foriem
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proteínov SF-CBD a SF sme zistili že CBD aj v tomto prípade funguje ako ,,pull-down“
doména. Stiahla aktivitu enzýmu do IB, ktoré predstavovali 68 % aktivity z celkovej aktivity
enzýmu v bunke na rozdiel od SF proteínu bez CBD domény, ktorého inklúzne telieska
vykazovali len 0,5% aktivitu enzýmu z celkovej aktivity tohto enzýmu v bunke.
Po imobilizácii SF-CBD sme zistili, že už malé množstvá glutaraldehydu tento enzým
inaktivujú. Pri imobilizovaní do poly(metylén-co-guanidínových) kapsúl sme zistili, že sa
aktivita enzýmu zníži na 18%. Absorpcia enzýmu na celulózu ukázala, že v každom kroku
recyklácie enzýmu dochádza k poklesu aktivity o 32%. Aktivita enzýmu imobilizovaného na
celulózu je vyššia, v rámci recyklácie je pre priemysel výhodnejšia skôr enkapsulácia.
Riešením uvedených cieľov, a to charakterizácie aktivity enzýmu SF ako aj
charakterizovania zníženia tejto aktivity po použití troch imobilizačných techník, sme sa
snažili ukázať možnú cestu používania enzýmu SF v praxi.
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Abstrakt
Z reakčného systému: KVO3—H2O2—H2ox · 2H2O—bpy—MSO4 · xH2O—EtOH, [M = Fe(II), Co(II),
Ni(II), Cu(II), Zn(II) a 2/3Cr(III), ox = C2O4, bpy = 2,2’-bipyridín] boli pripravené dve kryštalické látky (I, II).
Látky boli charakterizované infračervenou, Ramanovou spektroskopiou a RTG monokryštálovou štruktúrnou
analýzou.
Zistilo
sa,
že
ide
o
látky
[Ni(bpy)3][VO(O2)(ox)(bpy)]2 ·
7H2O
(I)
a
[Cu(bpy)3][VO(O2)(ox)(bpy)]2 · 11H2O (II). Obe látky sú racemické zlúčeniny obsahujúce chirálny katión aj
anión. Kryštálové štruktúry látok sú stabilizované vodíkovými väzbami a interakciami π–π. V kryštálovej
štruktúre látky I sú vrstvy tvorené katiónmi s rovnakou konfiguráciou, ktoré sa striedajú s dvojvrstvami aniónov.
V kryštálovej štruktúre látky II bola zistená aj prítomnosť interakcie lp-π (lp = lone pair).

Kľúčové slová: monoperoxidokomplexy vanádu(V); meď; nikel; 2,2’-bipyridín; oxalátoligand
Úvod a formulácia cieľa
Medzi základné predmety výskumu chémie patrí aj štúdium vzťahu medzi štruktúrou
chemických zlúčenín (konštitúciou, konfiguráciou, konformáciou) a ich vlastnosťami. Ide
predovšetkým o katalytické vlastnosti a biologické účinky látok. Výsledky výskumu
orientovaného na vzťah štruktúry a fyzikálnochemických vlastností látok nám umožňujú
objasňovať a „predpovedať“ vlastnosti látok na základe znalosti ich štruktúry a naopak.
Cieľom práce bolo preskúmať možnosti prípravy zlúčenín s chirálnym katiónom typu
[M(bipy)3]n+, kde M = Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cr(III) a chirálnym aniónom
[VO(O2)(ox)(bipy)]–, charakterizovať ich štruktúru a stanoviť spôsob ich kryštalizácie
(racemická zlúčenina, konkomitantná (súbežná) kryštalizácia [1], spontánna rezolúcia [2]
totálna spontánna rezolúcia [3, 4]).

Materiál a metódy
Syntézy
Pri syntézach boli použité komerčné chemikálie, ktoré boli použité bez ďalšej úpravy.
Počas pokusov o prípravu chirálneho komplexu [VO(O2)(ox)(bpy)]– s chirálnymi katiónmi
typu [M(bpy)3]n+ bol použitý nasledujúci reakčný systém:
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KVO3—H2O2—H2ox · 2H2O—bpy—MSO4 · xH2O—(EtOH, H2O, acetón)
kde M = Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) a 2/3Cr(III), ox = oxaláto a bpy = 2,2’-bipyridín.

Počas syntéz boli menené vzájomné pomery reaktantov a použité rozpúšťadlo. Súčasťou práce
bolo aj štúdium spôsobu kryštalizácie pripravených komplexov.

Metódy a prístroje
Infračervené spektrá boli merané v nujolovej suspenzii na prístroji Nicolet 6700 FTIR.
Ramanove spektrá vodných roztokov boli merané na prístroji FTRA modul FRA 106/S
s modulom FS 55 Equinox (Bruker) s Nd:YAG laserom (1064 nm). Elementárna nalýza bola
meraná na prístroji CHN analyzer 1106 (Carlo Erba). Monokryštálové RTG difrakčné
záznamy boli merané na prístroji KM4 CCD.
Pripravené komplexy vanádu(V) boli charakterizované chemickou analýzou vybraných
prvkov, infračervenou a Ramanovou spektroskopiou. Výsledky RTG štruktúrnej analýzy
umožnili posúdiť typ kryštalizácie produktov a na zisťovanie geometrických informácií
(vybrané medzijadrové vzdialenosti, väzbové uhly, torzné uhly, odchýlky atómov od rovín,
uhlov medzi rovinami) a sledovanie prítomnosti supramolekulových interakcií.

Výsledky a diskusia
Syntéza
Z reakčného

systému

typu:

KVO3—H2O2—H2ox · 2H2O—bpy—MSO4 · xH2O—

EtOH, kde M = Ni(II), Cu(II), ox = C2O4 a bpy = 2,2’-bipyridín, boli pripravené dve
kryštalické látky (I a II). Chemickou analýzou látok I a II boli stanovené hmotnostné zlomky
uhlíka, vodíka a dusíka (tab. 1).

Prvok
C
H
N

Tab. 1 Výsledky elementárnej analýzy látok I a II
Látka I
wteor [%]
wprakt [%]
wteor [%]
48,41
48,39
45,79
4,06
3,64
4,41
10,46
10,63
9,89

Látka II
wprakt [%]
45,75
4,05
9,89

Infračervené a Ramanove spektrá
V infračervených spektrách látok I a II sú prítomné charakteristické vibrácie skupín:
ν(V–Op) pri 537 - 549 cm–1, ν(Op–Op) pri 926 - 927 cm–1, ν(V=O) pri 937 - 954 cm–1 [5].
Prítomné sú aj vibrácie charakteristické pre koordinovaný bipyridín a oxalátoligand [6, 7].
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V Ramanových spektrách sú intenzity niektorých pásov výrazne nižšie ako v infračervených
spektrách. Medzi najintenzívnejšie patria pásy koordinovaného bipyridínu.

Kryštálová štruktúra
Počas pokusov boli pripravené monokryštály látok I a II vhodné na RTG štruktúrnu
analýzu.
Kryštálová štruktúra látky I pozostáva z izolovaných katiónov [Ni(bpy)3]2+, aniónov
[VO(O2)(ox)(bpy)]– a molekúl vody. Anión je má pentagonálnobipyramidálnu geometriu. Na
centrálny atóm vanádu je koordinovaných päť donorových atómov kyslíka a dva atómy dusíka
z koordinovaného bpy. Štyri atómy kyslíka z peroxidoligandu a oxalátoligandu a jeden atóm
dusíka tvoria pentagonálnu pseudorovinu. Piaty atóm kyslíka (oxidoligand) a druhý atóm
dusíka (bpy) tvoria dva vrcholy bipyramídy. Usporiadanie ligandov je teda v súlade s
empiricky odvodenými stereochemickými pravidlami [8, 9]. Katión [Ni(bpy)3]2+ má mierne
deformovanú oktaedrickú geometriu. V štruktúre sú prítomné oba enantioméry katiónu –
∆-[Ni(bpy)3]2+ a Λ-[Ni(bpy)3]2+ – a oba enantioméry komplexného aniónu. Zlúčenina IV teda
patrí medzi racemické zlúčeniny. Katióny sú usporiadané do dvoch typov vrstiev paralelných
s rovinou 001, pričom každá vrstva je tvorená len katiónmi s rovnakou konfiguráciou. Medzi
vrstvami katiónov sú dvojvrstvy aniónov.
Kryštálová štruktúra látky I je stabilizovaná popri elektrostatickej interakcii aj
vodíkovými väzbami a interakciami π-π. Interakcie π-π pôsobia medzi bpy ligandmi
viazanými v katiónoch a aniónoch. Možno ich rozdeliť na dva typy: medzi aniónmi
a katiónmi a medzi aniónmi navzájom (obr. 1).

Obr. 1 Prehľad interakcií π-π s uvedením vzdialeností medzi centroidmi bpy ligandov v kryštálovej štruktúre
látky I. Atómy vodíka a uhlíka sú vynechané z dôvodu prehľadnosti.
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V kryštálovej štruktúre sú prítomné aj vodíkové väzby typu O–H…O medzi
molekulami vody a atómami kyslíka z oxidoligandu (O7, O5) a oxalátoligandu (O3) (obr. 2).

Obr. 2 Znázornenie siete vodíkových väzieb medzi aniónmi [VO(O2)(ox)(bpy)]– a molekulami vody v
kryštálovej štruktúre látky I.

Štruktúra látky II pozostáva z izolovaných katiónov [Cu(bpy)3]2+, aniónov
[VO(O2)(ox)(bpy)]– a molekúl vody. Anióny sú identické ako pri látke I. Katión má mierne
deformovanú oktaedrickú geometriu. V štruktúre sú prítomné oba enantioméry katiónu (a oba
enantioméry aniónu). Zlúčenina V teda patrí medzi racemické zlúčeniny
Kryštálová štruktúra látky je stabilizovaná popri elektrostatickej interakcii aj veľkým
množstvom vodíkových väzbieb a interakcií π-π. Enantioméry katiónov [Cu(bpy)3]2+ tvoria
páry vzájomne viazané interakciami π-π (obr. 3). Aj páry aniónov a anióny s katiónmi sú
vzájomne viazané interakciami π-π. Medzi oxidoligandom aniónu a bpy katiónu bola
pozorovaná zriedkavá interakcia voľného elektrónového páru atómu kyslíka (z oxidoligandu)
a π-elektrónového systému bpy, ktorá sa označuje lone pair-π (lp–π) [10].
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Obr. 3 Znázornenie interakcií π-π a interakcie lp-π v kryštálovej štruktúre látky II. Atómy vodíka
a uhlíka sú vynechané z dôvodu prehľadnosti obrázka.

V kryštálovej štruktúre látky II sú prítomné vodíkové väzby O–H…O medzi
molekulami vody a atómami kyslíka z oxalátoligandu (O4, O6) a peroxidoligandu (O2)
(obr. 4).

Obr. 4 Znázornenie siete vodíkových väzieb aniónmi [VO(O2)(ox)(bpy)]– a molekulami vody v
kryštálovej štruktúre látky II.

Záver
Práca bola venovaná príprave a charakterizácii chirálnych monoperoxidokomplexov
vanádu(V). Z reakčného systému: KVO3—H2O2—H2ox · 2H2O—bpy—MSO4 · xH2O—
EtOH, bolo pripravených šesť kryštalických látok. Vo forme vhodnej na RTG štruktúrnu
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analýzu boli pripravené dve látky (I a II). Látky rac-[Ni(bpy)3][VO(O2)(ox)(bpy)]2 · 7H2O (I)
a rac-[Cu(bpy)3][VO(O2)(ox)(bpy)]2 · 11H2O (II) patria medzi racemické zlúčeniny, teda ich
kryštálové štruktúry obsahujú oba enantioméry katiónu aj aniónu. V kryštálovej štruktúre
látky IV sa striedajú vrstvy tvorené katiónmi s rovnakou konfiguráciou. Kryštálová štruktúra
látok je stabilizovaná veľkým počtom vodíkových väzieb a interakcií π-π. V kryštálovej
štruktúre látky V bola pozorovaná aj zriedkavá interakcia lp-π.
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Príprava nových koordinačných zlúčenín Fe(III) s ligandom anapet a ich
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Abstrakt
Práca popisuje prípravu nových koordinačných zlúčenín, ktoré vykazujú spinový prechod – „spin
crossover“ (SC). Pripravené jednojadrové komplexné zlúčeniny Fe(III) s ligandmi 1– a 2–anapet majú v
axiálnej polohe naviazaný pseudohalogenidový ligand. Kryštálová štruktúra bola vyriešená pre: [Fe(1–
anapet)NCS] (1a), [Fe(2–anapet)N3] (2a) a [Fe(2–anapet)NCS] (2b). Zlúčenina 1a vykazuje graduálny SC.
Látka 2a je vo vysokospinovom stave v teplotnom rozsahu 2 – 300 K. Komplex 2b vykazuje strmý, čiastočný
spinový prechod s teplotnou hysteréziou o šírke 4 K, avšak zatiaľ nebola táto látka pripravená v čistom stave
a pravdepodobne sa jedná o zmes najmenej dvoch komplexných zlúčenín.

Kľúčové slová: Spin−crossover; koordinačné zlúčeniny; štruktúra; molekulový magnetizmus

Úvod a formulácia cieľa
Magnetické materiály sú podstatou mnohých technických zariadení. Magnetochémia
sa zaoberá výskumom niekoľkých oblastí. Medzi najvýznamnejšie patrí štúdium
molekulového magnetizmu („molecule based magnets“, „single molecule magnets“), výskum
fenoménu spinového kríženia (z anglického „spin crossover“, ďalej iba SC). Pri SC ide
o prechod paramagnetického komplexu prvého prechodného radu kovov s elektrónovou
konfiguráciou d4 – d7 z nízkospinového stavu do stavu vysokospinového. Krížením
(“crossoverom”) sa myslí termodynamický prechod medzi týmito dvoma stavmi a teda je
možná v určitých výnimočných prípadoch koexistencia obidvoch stavov na ich rozhraní. Je
nádej, že multifunkčné SC systémy nájdu uplatnenie ako senzory, molekulové separátory
plynov, vo fotonických zariadeniach, svetelné modulátory a filtre, zapisovateľné pamäťové
médiá. [1, 2]
Cieľom mojej práce je príprava komplexov Fe(III) s pentadentátnymi Schiffovými
bázami ako ligandmi a preskúmanie ich magnetických vlastností.
1. Príprava nových jednojadrových koordinačných zlúčenín typu [Fe(1–anapet)(L1)],
resp. [Fe(2–anapet)(L1)] (kde L1 = NCS−, N3–; 2–anapet = (2–(3–(2–(1–
hydroxynaftalén–2–yl)metylénamimo–etylamino)propylimino)metyl)naftalén–1–ol;
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1–anapet ((1–(3–(2–(2–hydroxynaftalén–1–yl)metylénamino–etylamino)propylimino)
metyl)naftalén–2–ol)).
2. Pre pripravené látky zmerať ich fyzikálno–chemické vlastnosti spektrálnymi
metódami (infračervená spektroskopia, UV/VIS spektroskopia), elementárnou
analýzou a magnetické vlastnosti (MPMS SQUID magnetometrom).

Materiál a metódy
Príprava ligandu 2–anapet: Pri rozsahu reakcie ξ = 0,01 mol si navážime 3,72 g 2–
acetyl–1–naftolu a 1,172 g N– (2–aminoetyl)–1,3–propándiamínu. Reaktanty zmiešame v 30
cm3 metanolu. Zmes miešame pri teplote 50 °C po dobu 20 minút. Vytvorí sa nám jasno žltá
zrazenina, ktorú odfiltrujeme cez papierový filter, premyjeme na frite metanolom a nakoniec
vysušíme éterom. Obdobne postupujeme aj pri príprave ligandu 1–anapet, len v prvom kroku
použijeme 1–acetyl–2–naftol.
Príprava [Fe(1(resp. 2)–anapet)L1]: Pri rozsahu reakcie ξ = 1,11 mmol si navážime 0,3
g FeCl3.6H2O a požadované množstvo pseudohalogenidu (KNCS (m = 0,216 g), NaN3 (m =
0,144 g)). Reaktanty rozpustíme v 20 cm3 metanolu. Takto pripravenú zmes miešame 10
minút. Potom k nej pridáme 20 cm3 acetonitrilu a 20 cm3 metanolu a následne ligand 1(resp.
2)–anapet. Suspenziu miešame pokiaľ sa ligand nerozpustí. Po jeho rozpustení pridáme
k zmesi za miešania v dvoch dávkach 0,125 g KOH. Necháme reagovať pri teplote varu
roztoku približne 1 hodinu. Zrazeninu odfiltrujeme cez papierový filter. Filtrát prikryjeme
v kadičke parafilmom a rozpúšťadlo necháme voľne odparovať. Vykryštalizované látky
v kadičkách izolujeme a na frite vysušíme éterom. Vlastnosti pripravených komplexov:
1a: C30H29FeN4O2S, 565,4946 g.mol–1, čierna farba. Elementárna analýza, experimentálne
zistené (vypočítané): C: 63,51% (63,72%), N: 9,88% (9,91%), H: 5,05% (5,17%).
2a:

C29H29FeN5O2,

549,437

g.mol–1,

tmavo

zelená

farba.

Elementárna

analýza,

experimentálne zistené (vypočítané): C: 63,35% (63,40%), N: 15,20% (15,30%), H: 5,25%
(5,32%).
2b (zmes rozpúšťadiel): 60% C30H29FeN4O2S, 40% C30H30FeN4O2SCl, 586,88196 g.mol–1,
zeleno–čierna farba. Elementárna analýza, experimentálne zistené (vypočítané): C: 60,95%
(61,40%), N: 9,62% (9,55%), H: 4,88% (5,12%).
2b (pripravené z acetonitrilu): C30H29FeN4O2S, 565,4946 g.mol–1, zeleno–čierna farba.
Elementárna analýza, experimentálne zistené (vypočítané): C: 64,00% (63,72%), N: 9,86%
(9,91%), H: 5,53% (5,17%).
Na meranie a určenie štruktúry látok sa použila RTG difrakčná analýza. Obsah uhlíka,
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vodíka a dusíka bol stanovený pomocou prístroja FlashEA 1112 od firmy ThermoFinnigan [3]
elementárnou prvkovou analýzou. Infračervené spektrá boli merané na prístroji Nicolet
Magna 750. Merania pomocou SQUID magnetometra boli uskutočnené na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Výsledky a diskusia
Kryštálová štruktúra bola vyriešená pre tri nové zlúčeniny: [Fe(1–anapet)NCS] (1a)
(Obr. 1A), [Fe(2–anapet)N3] (2a) (Obr. 1B) a [Fe(2–anapet)NCS] (2b) (Obr. 1F). Centrálne
atómy zlúčenín sú hexakoordinované, tvar koordinačného polyédra je deformovaný oktaéder
a pri každej látke je chromofór {FeN3O2N’1}. Komplexná zlúčenina 2b kryštalizuje s dvomi
molekulami [Fe(2–anapet)(NCS)] v nezávislej časti štruktúry (molekula s centrálnym atómom
Fe1 bude označovaná skratkou Mol1, molekula s centrálnym atómom Fe2 ako Mol2).
V zlúčeninách sa nenachádzajú žiadne významné vodíkové väzby a ani π–π interakcie
naftalénových kruhov. Tvar koordinovaného pentadentátneho ligandu najlepšie demonštruje
vzájomné natočenie naftalénových kruhov, definované dihedrálnym uhlom medzi rovinami
preloženými naftalénovými kruhmi (parameter α, [4], α(1a) = 67,33°, α(2a) = 68,81°, α(2bMol1) = 68,11°, α(2b-Mol2) = 78,73°). Dihedrálne uhly sú približne rovnaké pre všetky
zlúčeniny s výnimkou 2b-Mol2, kde sa pozoruje uhol o približne 10° stupňom väčší ako pri
ostatných látkach.
Väzbové dĺžky kov–ligand (M–L) sú zreteľne kratšie pri látke 1a ako pri zlúčeninách
2a a 2b, ktorých väzbové M–L dĺžky sú v rozmedzí typickom pre vysokospinové Fe(III)
komplexy, avšak nedosahujú dĺžky typické pre čisto nízkospinové komplexy [5]. Toto
indikuje prítomnosť obidvoch spinových stavov pri teplote merania (100 K) (Tab. 1). Uhlová
distorzia

v koordinačnej

sfére

hexakoordinovaných

komplexov

je

kvantifikovaná

ukazovateľom Σ, ktorý meria miestnu uhlovú distorziu oktaédrického polyédra: Σ = Σ|90–αi|,
kde αi predstavuje 12 cis uhlov koordinačného polyédra medzi donorovými atómami
a centrálnym atómom [6] a je závislá od spinového stavu. Pri porovnaní hodnôt Σ parametrov
zlúčenín je evidentné, že najnižšia hodnota je pozorovaná u 1a (Σ (1a) = 38,507°, Σ (2a) =
68,63°, Σ (2b-Mol1) = 49,1°, Σ (2b-Mol2) = 51,9°), čo koreluje s predpokladom
o prítomnosti obidvoch spinových stavov pri teplote merania.
Meranie magnetických vlastností prezentovaných zlúčenín prebiehalo dvomi rôznymi
spôsobmi: teplotnou a poľovou závislosťou magnetizácie, kde magnetizácia v teplotnej
závislosti bola transformovaná na efektívny magnetický moment [7].
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Obr. 1 A) Priestorové zobrazenie molekúl [Fe(1–anapet)NCS] (1a). B) Priestorové zobrazenie molekúl [Fe(2–
anapet)N3] (2a). C) Teplotná závislosť efektívneho magnetického momentu (1a). Magnetizácia (1a) v závislosti
od poľa. D) Teplotná závislosť efektívneho magnetického momentu (2a) (vľavo). Magnetizácia (2a) v závislosti
od poľa pre dve teploty (T = 2,0 K a 4,6 K, vpravo). E) Teplotná závislosť efektívneho magnetického momentu
[Fe(2–anapet)(NCS)] (2b). Vo výreze je znázornený detail hysterézie. F) Priestorové zobrazenie oboch molekúl
látky (2b) asymetrickej jednotky.

Zlúčenina 1a vykazuje graduálny SC (Obr. 1C). Čisto spinová hodnota µeff/µB pre
komplexy s S = 1/2 je µ eff/µ B (FeIII, LS) = 1,73 a pre S = 5/2 sa µ eff/µ B (FeIII, HS) = 5,92 [7].
SC je pozorovaný v oblasti teplôt od 50 K po 170 K (µ eff/µ B(300 K) = 5,7 na µ eff/µ B(20 K) =
2,5. Nekompletnosť prechodu je dokumentovaná aj polovou závislosťou magnetizácie, kde by
ideálna zlúčenina s S = 1/2 mala pri vyšších poliach (od cca. 5 T) saturovať k 1 a s S = 5/2 k 5
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NAµB. Kritická teplota prechodu je TC = 104 K. Zlúčenina vykazuje termochromizmus, kde
pri laboratórnej teplote pozorujeme hnedofialovú farbu a pri teplote 78 K zelenú.
Zlúčenina 2a je po korekcii na pozadí ležiaceho diamagnetizmu rovná čiara (µeff/µB =
6,0) po teplotu približne 200 K, s ďalším poklesom teploty dochádza k miernemu nárastu
hodnoty efektívneho magnetického momentu na µeff/µB = 6,1 (Obr. 1D). Pri teplote 2 K je jej
magnetizácia saturovaná už v poli 5 T (Mmol/NAµB ≈ 5), čo je typické pre zlúčeniny s S = 5/2.
Látka 2b sa pripravila v zmesi rozpúšťadiel tak ako je opísané vyššie a takto
pripravená kryštalická látka vykazovala SC. Na teplotnej závislosti efektívneho magnetického
momentu je pre 2b zreteľne viditeľný pokles µ eff v oblasti okolo 40 K (Obr. 1E). Pokles je
prudký z µ eff/µ B = 5,7 na µ eff/µ B = 4,6. Tento pokles približne zodpovedá polovičnej konverzii
HS molekúl na LS. Prechodová oblasť bola premeraná v režime chladenia a aj ohrevu a bola
pozorovaná zjavná odlišnosť v priebehu funkcií obidvoch režimov zmeny – bola nameraná
teplotná hysterézia o šírke približne 4 K. Kritická teplota prechodu pri ohreve vzorky je TC↑ =
44 K a kritická teplota prechodu pri chladení je TC↓ = 40 K.
Z výsledkov elementárnej analýzy a infračervenej spektroskopie (bola pozorovaná
valenčná vibrácia O–H skupiny) sa predpokladá, že produkt je zmesou nie kompletne
deprotonizovaného [Fe(HL5)(NCS)]Cl (40%, 2b-1) a [Fe(L5)(NCS)] (60%, 2b-2).
Ak sa pri príprave látky 2b použije len acetonitril, tak výsledný produkt nevykazuje
SC, ale na celom teplotnom intervale sa nachádza vo vysokospinovom stave. Z toho je
zrejmé, že zloženie 2b je značne závislé od zloženia roztoku, v ktorom príprava prebieha
a ďalej bude táto príprava skúmaná.
Tab.1 Dôležité väzbové vzdialenosti (Å) pre látky (1a), (2a), (2b)
1a

N1

N2

N3

N4

O1

O2

Fe1

2,002(2)

2,078(2)

2,013(2)

2,013(2)

1,877(2)

1,931(2)

2a

N1

N2

N3

N4

O1

O2

Fe1

2,112(7)

2,164(7)

2,091(5)

2,038(6)

1,878(7)

1,985(4)

2b (Mol1)

N1

N2

N3

N4

O1

O2

Fe1

2,091(2)

2,159(2)

2,119(2)

2,080(2)

1,966(2)

1,890(2)

2b (Mol2)

N5

N6

N7

N8

O3

O4

Fe2

2,081(2)

2,163(2)

2,094(2)

2,074(2)

1,960(2)

1,892(2)

Záver
Cieľom práce bolo pripraviť nové koordinačné zlúčeniny, ktoré vykazujú zaujímavé
magnetické vlastnosti. Zatiaľ boli pripravené komplexy [Fe(1–anapet)(NCS)] (1a), [Fe(2–
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anapet)(N3)] (2a) a [Fe(2–anapet)(NCS)] (2b). Kryštálová štruktúra bola vyriešená pre všetky
tri zlúčeniny. Spinový prechod vykazujú zlúčeniny 1a (kritická teplota TC = 104 K) a 2b (TC↑
= 44 K (ohrev vzorky) a TC↓ = 40 K(chladenie)), kým 2a je len vysokospinová v celom
meranom teplotnom rozsahu. Zlúčenina 2b vykazuje teplotnú hysteréziu, avšak jej zloženie
nie je dostatočne potvrdené a bude predmetom ďalšieho skúmania.
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Heterobimetalické koordinačné zlúčeniny obsahujúce centrálne atómy Cu(II),
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Abstrakt
Práca bola zameraná na prípravu komplexov vanádu(V) s katiónmi prechodných prvkov koordinovaných
imidazolom. Z reakčného systému V2O5–H2O2–MCl2 · nH2O–Him–H2O, kde M = CuII (n = 2), MnII (n = 2), Him =
imidazol, boli pripravené štyri zlúčeniny [Cu(Him)4{VO(O2)2(Him)}2] (1) a [{Cu(Him)4}2(V4O12)] (2),
neidentifikovaná zlúčenina (3) a [{Mn(Him)4}2(V4O12)] (4). Látky 1, 2, 4 boli charakterizované RTG kryštálovou
štruktúrnou analýzou. Pri stereochemickej charakterizácii látok bol vypracovaný a použitý systém na kvantitatívne
hodnotenie koordinačnej torzie molekuly imidazolu. Kryštálová štruktúra 1 sa skladá z diskrétnych molekúl
[Cu(Him)4{VO(O2)2(Him)}2],
ktoré
sú
navzájom
viazané
vodíkovými
mostíkmi.
Molekula
[Cu(Him)4{VO(O2)2(Him)}2] sa skladá z troch subjednotiek: dvoch aniónov VO(O2)2(Him)– a katiónu Cu(Him)42+.
Látky 2 a 4 sa skladajú z dvoch subjednotiek: katiónov M(Him)42+ (M = CuII, resp. MnII) a aniónov V4O124–. Látky
boli tiež charakterizované IČ a Ramanovou spektroskopiou.

Klúčové slová: imidazolkomplexy, peroxidokomplexy, RTG štruktúrna analýza, meď, mangán, vanád, IČ,
Ramanova spektroskopia, RTG prášková difrakčná analýza, stereochemický popis štruktúr.
Úvod a formulácia cieľa
Podľa databázy Scopus bolo v období rokov 2000 až 2010 publikovaných 4338 prác
venovaných vanádu a komplexom (heslo: vanad* and complex) a z nich sa podstatná časť
zaoberá koordinačnými zlúčeninami vanádu. Tieto zlúčeniny sa používajú napríklad ako
prekurzory na prípravu zlúčenín pre lítiové batérie [1]. Široké technické využitie majú aj
polyzlúčeniny vanádu, napr. na prípravu magnetických materiálov, ale aj v katalýze a fotochémii
vzhľadom na široký interval oxidačných čísiel atómu vanádu. Hybridné anorganicko-organické
zlúčeniny [2] obsahujúce atóm prechodného kovu môžu byť vhodné ako katalyzátory, na
uskladňovanie plynov a ako chemické senzory. [3]
Imidazol je významným objektom záujmu ako ligand pre prítomnosť jeho derivátov v
biologických systémoch. Imidazolové skupiny postranných reťazcov histidínu sa môžu
zúčastňovať na väzbe iónov kovov v mnohých metaloproteínoch, [4] napr. v enzýmoch
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(karboxypeptidáza A, karbonátanhydráza, termolyzín, superoxiddizmutáza, alkalická fosfatáza)
alebo ako proteínové nosiče iónov kovov (transferín, konalbumín), či ako redoxné proteíny
(hemerytrín). [5] Imidazol je z chemického hľadiska heterocyklická zlúčenina s dvomi atómami
dusíka v cykle, z ktorých jeden je viazaný s atómom vodíka a druhý zapája svoj voľný
elektrónový pár do aromatického kruhu. Je to monodentátny ligand a koordinuje sa cez terciárny
atóm dusíka. [6]
Cieľom práce bolo preskúmanie možnosti prípravy heterobimetalických koordinačných
zlúčenín obsahujúcich centrálne atómy Cu(II), Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Pd(II), Ag(I)
a V(V) koordinované imidazolom, oxido-, príp. peroxidoligandom. Hoci sa dnes tieto zlúčeniny
pripravujú predovšetkým hydrotermálne, v práci sme sa rozhodli využiť jednoduchú metódu
prípravy z roztoku pri zníženej, resp. laboratórnej teplote. Našou snahou bolo nastaviť
podmienky prípravy tak, aby sme získali monokryštály vhodné na RTG štruktúrnu analýzu
a následne charakterizovať pripravené látky zo stereochemického hľadiska.

Výsledky a diskusia
Z reakčného systému V2O5–H2O2–MCl2 · nH2O–Him–H2O, kde M = CuII (n = 2), MnII (n
= 2), Him = imidazol, boli pripravené štyri zlúčeniny [Cu(Him)4{VO(O2)2(Him)}2] (1) a
[{Cu(Him)4}2(V4O12)] (2), neidentifikovaná zlúčenina (3) a [{Mn(Him)4}2(V4O12)] (4).
Látka 1 tvorí tmavé modrosivé kryštály tvaru podlhovastého zašpicateného hranola. Látka
2 tvorí svetlomodré hranolovité kryštály s kosodĺžnikovými stenami. Látka 3 tvorí modrofialové
kryštály ihličkovitého tvaru. Látka 4 tvorí zhluky červených kryštálikov ihličkovitého tvaru.
Všetky látky sú stále pri laboratórnej teplote a vo vode sú málo rozpustné.
Látky 1, 2, 4 boli charakterizované RTG kryštálovou štruktúrnou analýzou. Pri
stereochemickej charakterizácii látok bol vypracovaný a použitý systém na kvantitatívne
hodnotenie koordinačnej torzie molekuly imidazolu. Na vyjadrenie pootočenia molekuly
imidazolu okolo väzby M-Nk sme zmerali torzné uhly Dax-M-Nk-Nnk (uhol α, obr. 1, obr. 2a). Na
vyjadrenie odchýlky roviny imidazolového kruhu od osi M-Nk sme zmerali uhly M-Nk-Ct (uhol

β, obr. 1, obr. 2b).
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Obr. 1 Konformačné atribúty koordinovaných molekúl imidazolu: torzný uhol Dax-M-Nk-Nnk
(atómy zelenej farby) – uhol α; uhol M-Nk-Ct (atóm M a atómy oranžovej farby) – uhol β.
Ct – centroid (vypočítaný stred aromatického kruhu), Nk – koordinovaný atóm dusíka v imidazole,
Nnk – nekoordinovaný atóm dusíka v imidazole, Dax – donorový atóm v axiálnej polohe

Obr. 2 a) znázornenie uhla α, b) znázornenie uhla β

Kryštálová štruktúra 1 sa skladá z diskrétnych molekúl [Cu(Him)4{VO(O2)2(Him)}2],
ktoré sú navzájom viazané vodíkovými mostíkmi. Molekula [Cu(Him)4{VO(O2)2(Him)}2] (obr.
3) sa skladá z troch subjednotiek: dvoch aniónov VO(O2)2(Him)– a katiónu Cu(Him)42+.
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Obr. 3 Molekulová štruktúra [Cu(Him)4{VO(O2)2(Him)}2] (1).

Látky 2 a 4 sa skladajú z dvoch subjednotiek: katiónov M(Him)42+ (M = CuII, resp. MnII) a
aniónov V4O124– (obr. 4). Vybrané kryštalografické údaje látky 2, 4 sú uvedené v tabuľke 1.

Obr. 4 Časť kryštálovej štruktúry látky 2, 4 so zobrazením tetravanadičnanového aniónu a spôsob väzby na M(II)
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Vybrané kryštalografické údaje látky 1, 2, 4 sú uvedené v tabuľke 1.
Tab. 1 Vybrané kryštalografické údaje o látke 1, 2, 4.
1

2

4

C18H24CuN12O10V2

C24H32Cu2N16O12V4

C24H32Mn2N16O12V4

733.91 g/mol

1067,5 g/mol

1044,25 g/mol

Teplota merania

–123(1) °C

–153(2) °C

–153(2) °C

Vlnová dĺžka
žiarenia

0,71073 Å

0,71073 Å

0,71073 Å

Kryštálová sústava,
priestorová grupa

Triklinická, P–1

Monoklinická, P2(1)/n

Tetragonálna, P4(2)/n

Rozmery základnej
bunky

a = 8,3596(3) Å,
α = 87,287(2)º,
b = 8,9885(3) Å,
β = 66,7094(1)º,
c = 9,9801(3) Å,
γ = 88,053(2)º

a = 10,1899(2) Å,
α = 90,00º,
b = 16,5355(2) Å,
β = 103,78(0)º,
c = 12,0566(1) Å,
γ = 90,00º

a = 16,263(2) Å,
c = 14,719(3) Å

Objem základnej
bunky

687,93 (48) Å3

1972,98(5) Å3

3892,96 (124) Å3

Z; vypočítaná
hustota

1; 1,772 g/cm3

2; 1,797 g/cm3

4; 1,792 g/cm3

R1 [I > 2σ(I)]

0,0301

0,0264

0,0427

wR2 [I > 2σ(I)]

0,0728

0,0726

0,0937

R1 (všetky dáta)

0,0377

0,0264

0,1021

wR2 (všetky dáta)

0,0767

0,0735

0,1195

Látka
Sumárny vzorec
M

V infračervenom spektre [Cu(Him)4{VO(O2)2(Him)}2] (1) sa nachádzajú typické pásy:
970, 961, 952 a 942 cm–1 väčšinou prináležiace valenčnej vibrácii V=O, pásy s vlnočtami 861
a 885 cm–1 prináležiace valenčnej vibrácii Op–Op a pás pri 649 cm–1 prináležiaci valenčnej
vibrácii V–Op. V Ramanovom spektre látky 1 sme pozorovali aj pásy 251, 276, 292, 316 a 347
cm–1; niektoré z nich môžu zodpovedať valenčnej vibrácii Cu–NHim a V–NHim. [7]
V infračervenom spektre látky 2 sa popri pásoch imidazolu nachádzajú vibračné pásy cyklo-tetravanadičnanového(4–) aniónu: symetrické a asymetrické valenčné vibrácie skupiny V–O–V
(650, 662 a 765 cm–1) [8] a valenčné vibrácie V=O (918 a 946 cm–1). Pásy V=O sú
najintenzívnejšími pásmi aj v Ramanovom spektre. Niektorý z absorpčných pásov pri 318, 346,
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365 a 375 cm–1 v Ramanovom spektre možno priradiť valenčnej vibrácii Cu–NHim. Infračervené
spektrum látky 4 je veľmi podobné spektru látky 2.
Látka 3 je chemická zlúčenina obsahujúca meď(II), vanád(V), peroxidoligand a imidazol,
čo sme potvrdili kvalitatívnymi analytickými reakciami. RTG práškovou difrakčnou analýzou
sme potvrdili, že nie je totožná s látkou 1, ani 2. RTG štruktúrnu analýzu látky 3 nebolo možné
uskutočniť pre nevhodný tvar kryštálov (príliš tenké ihličky).

Poďakovanie
Táto práca bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (Grant VEGA č. 1/0174/10).

Zoznam použitej literatúry
[1] K. Nanjundaswamy, T. Bofinger, I. Chi, G. Cintra, Lithium cell with improved cathode,
United States Patent 7045249
[2] D. Joniaková, R. Gyepes, E. Rakovský, P. Schwendt, Ľ. Žúrková, J. Marek, Z. Mička (2006)
Polyhedron, 25, 2491–2502.
[3] X. Wang, H. Hu, B. Chen, H. Lin, G. Liu, J. Li (2009) Z. Anorg. Allg. Chem., 635, 2692–
2696.
[4] P. Lemoine, V. Viossat, E. Dayan, N.-H. Dung, B. Viossat (2006) Inorg. Chim. Acta, 359,
4274–4280.
[5] G. Navon, R. Panigel (1989) Inorg. Chem., 28, 1405–1407.
[6] Q. Hao, F. Jian, X. Yang, X. Wang, I. A. Razak, S. S. S. Raj, H.-K. Fun (2000) Acta Cryst.,
C56, 1431–1432.
[7] K. Nakamoto (1986) Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination
Compounds. Wiley, 4th ed. New York.
[8] D. Joniaková, R. Gyepes, E. Rakovský, P. Schwendt, Ľ. Žúrková, J. Marek, Z. Mička (2006)
Polyhedron, 25, 2491–2502

824

CHÉMIA

Využitie elektrického protiprúdu v separácii rôznych polutantov
a biomarkerov v environmentálnych a biologických matriciach kapilárnou
elektroforézou na čipe
Ladislav Danč, Marián Masár, Roman Žurek†, Dušan Kaniansky†
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
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Abstrakt
Stopová analýza mikrozložiek v prítomnosti (iónogénnych) makrozložiek s veľmi blízkymi fyzikálnochemickými vlastnosťami (komplexné environmentálne a biomedicínske matrice) je v súčasnosti jedným z
najväčších a zároveň najťažších analytických problémov najmä v separačných metódach (rozlíšenie vs.
selektivita vs. citlivosť). Tento problém sa všeobecne rieši zaradením vhodných úpravných postupov a techník
pred finálnu separačnú metódu, pričom ich vzájomná integrácia (off-, in-, at- a on-line) je determinovaná
prístrojovým vybavením analytických laboratórií. V elektroseparačných metódach uskutočňovaných
v kapilárach/na čipoch je aplikácia elektrického protiprúdu jedným z potenciálne využiteľných prostriedkov na
riešenie vyššie uvedených problémov.

Kľúčové slová: kapilárna elektroforéza, CC čip, vodivostná detekcia, elektrický protiprúd

Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti je v separačných metódach veľkým analytickým problémom stopová
analýza mikrozložiek v prítomnosti makrozložiek s veľmi blízkymi fyzikálno-chemickými
vlastnosťami. Tento problém sa najčastejšie rieši zaradením predúpravnej techniky pred
samotnú separačnú metódu. Práca sa zameriava na využitie elektrického protiprúdu [1]
v kapilárnej elektroforéze (CE) na čipe so spájanými kanálikmi (CC) a vodivostnou
detekciou. Cieľom je významne zlepšiť separačné a detekčné parametre mikroCE
separačných systémov v oblasti stopovej analýzy látok blízkych fyzikálno-chemických
vlastností. Potenciálnymi oblasťami využitia sú stopové analýzy environmentálnych
polutantov, napr. karcinogénnych bromičnanov ako vedľajších produktov dezinfekcie pitných
vôd v prítomnosti veľkého nadbytku síranov v pitných vodách a rôznych metabolitov a
biomarkerov, napr. organických kyselín a aminokyselín v mozgovomiechovom moku vo
veľkom nadbytku iónogénnych látok s blízkymi efektívnymi pohyblivosťami. Na CC čipoch
boli použité rôzne kombinácie CE metód (CZE-CZE a ITP-CZE). Integrácia elektrického
protiprúdu do CE separácií na CC čipe umožňuje významne zlepšiť separačné a detekčné
parametre analytov s použitím kontaktnej vodivostnej detekcie. V tomto smere musia byť
optimalizované primárne CE separačné a pracovné parametre, rezistory a časové programy
analýzy. Ako modelové analyty a matrice môžu byť použité rôzne environmentálne polutanty

825

CHÉMIA

(bromičnany) vo vodách a biomarkery (kyselina šťaveľová, kyselina glykolová, kyselina
citrónová, atď.) v biologických matriciach (mozgovomiechový mok).

Materiál a metódy
CE separácie boli uskutočňované v hydrodynamicky uzavretom separačnom systéme
s potlačeným elektroosmotickým tokom tak, aby bol celkový transport separovaných zložiek
zabezpečený výhradne elektroforetickou migráciou. CC čip (obr. 1) pracujúci v
dvojkolónovom usporiadaní separačných kanálikov a s aplikovaným elektrickým protiprúdom
bol použitý na ITP-CZE a CZE-CZE separácie bromičnanov a oxalátov v modelových
vzorkách monitorovaných vodivostným detektorom umiestneným v druhom separačnom
kanáliku.

Obr. 1 Schéma PMMA čipu so spájanými separačnými kanálikmi

Výsledky a diskusia
Optimalizované boli separačné a pracovné podmienky pre ITP-CZE separáciu
bromičnanov v pitných vodách, ktorých limitná hodnota je na úrovni 10 ppb. Sírany, ako
potenciálna makrozložka, môžu byť prítomné v pitných vodách až o 25 000-krát vyššej
koncentrácii, a zároveň tieto iónogénne zložky migrujú s veľmi podobnými efektívnymi
pohyblivosťami. Za štandardných separačných podmienok (jednokolónové usporiadanie bez
predúpravy vzorky) je prakticky nemožné stanoviť analyt popri takémuto veľkému nadbytku
makrozložky (problém separačnej kapacity) a to nielen v CE ale aj v iónovej chromatografii,
ktorá je štandardne využívaná na stanovenie iónogénnych polutantov vo vodách. Vhodné
predúpravné techniky napr. na báze SPE (extrakcia na tuhej fáze) samozrejme umožňujú
výrazne znížiť koncentračný pomer makrozložka - mikrozložka (síran/bromičnan). Táto
predúpravná technika je však zatiaľ kombinovateľná s CE len v off-line režime a samozrejme
je možné predpokladať stratu analytu v jednotlivých krokoch predúpravného postupu. CC
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technológie umožňujú takisto znížiť koncentračný pomer makrozložka - mikrozložka. Ako
modelový príklad je na obr. 2 uvedený elektroforeogram ITP-CZE separácie bromičnanov v
extrémnom nadbytku síranov. Uvedený obrázok zároveň ukazuje limity použitia daného
prístupu v stanovení 10 ppb bromičnanov v prítomnosti 750 ppm síranov. Limity tejto
technológie sú determinované geometrickým usporiadaním bifurkačnej oblasti (oblasť styku
1. a 2. separačného kanálika), keď pri odvádzaní makrozložky v 1. separačnom kanáliku je jej
významná časť prenesená do 2. separačného kanálika vplyvom difúzne riadeného prenosu a
takisto (aspoň sčasti) elektromigračne riadeným prenosom z dôvodu prítomnosti tzv.
parazitných prúdov.
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Obr. 2 Elektroforeogram z ITP-CZE separácie 10 ppb bromičnanov v prítomnosti 750 ppm síranov

Aplikovanie elektrického protiprúdu umožňuje významne eliminovať oba tieto transportné
procesy. Vloženie elektrického odporu medzi hnacie elektródy umiestnené v 2. separačnom
kanáliku (elektrická zem) a v 3. neseparačnom kanáliku (vysoké napätie) v počiatočnej časti
(ITP) analýzy, keď je makrozložka odvádzaná v 1. separačnom kanáliku, je možné difúzny
prípadne

elektromigračne

riadený

nežiaduci

prenos

eliminovať.

Z

porovnania

elektroforeogramov na obr. 2 a 3 je zrejmé, že v prítomnosti elektrického protiprúdu došlo k
významnému zvýšeniu maximálnej (dávkovateľnej) koncentrácii síranov až do 900 ppm za
súčasného rozlíšenia bromičnanov. Z týchto obrázkov je tiež zrejmé, že aplikovaním
elektrického

protiprúdu

došlo

k

významnému

zvýšeniu

rozlíšenia

makrozložky
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a mikrozložky. Týmto experimentom predchádzala optimalizácia veľkosti elektrického
protiprúdu cez aplikované rezistory o rôznom odpore. Ako optimálny odpor bol zvolený 0,5
GOhm rezistor.
Druhou oblasťou, ktorú sme študovali v súvislosti s aplikovaním elektrického
protiprúdu do CE separácií na CC čipoch boli stanovenia rôznych biomarkerov v telových
tekutinách. Ako modelový analyt a matrica boli zvolené oxaláty a mozgovomiechový mok,
pretože oxaláty a chloridy (extrémne vysoká koncentrácia v mozgovomiechovom moku) majú
veľmi blízke efektívne pohyblivosti. V tomto prípade sme použili on-line kombináciu CZECZE na CC čipe, ktorá má oproti ITP ako predúpravnej a prekoncentračnej technike určité
výhody, ale samozrejme aj nevýhody.
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Obr. 3 Elektroforeogram separácie 10 ppb bromičnanov v prítomnosti 900 ppm síranov po aplikácii elektrického
protiprúdu

CZE ako predúpravná technika nemá takú významnú koncentračnú schopnosť v porovnaní s
ITP (dosiahnutie extrémne nízkych koncentračných úrovní analytov v ITP stupni ITP-CZE
kombinácie), na druhej strane umožňuje aspoň z časti zakoncentrovanie elektrickým poľom.
ITP koncentruje analyty ale aj zložky matrice, čo môže pri použití univerzálnej detekcie, akou
je v tomto prípade vodivostná detekcia, významne obmedziť jej použitie.
Optimalizovali sme CZE separačné parametre pre stanovenie organických kyselín,
ktoré sú biomarkermi rôznych neurologických ochorení. Aplikovaním elektrického protiprúdu
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došlo k výraznému zlepšeniu rozlíšenia a separačných parametrov najmä v prípade oxalátov,
ktoré majú veľmi blízke efentívne pohyblivosti s chloridmi.

Záver
Stanovenie stopových koncentrácií analytov v prítomnosti veľkého nadbytku
makrozložky s podobnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami je v súčasnosti jedným z
najväčších a zároveň najťažších analytických problémov najmä v separačných metódach.
Daný problém je vo všeobecnosti možné riešiť zaradením vhodných úpravných postupov
a techník (napr. SPE) pred finálnu separačnú metódu. V elektroseparačných metódach
uskutočňovaných v kapilárach/ na čipoch je aplikovanie elektrického protiprúdu jedným z
potenciálne využiteľných prostriedkov. Elektrický protiprúd bol využitý pri separácii
bromičnanov v prítomnosti veľkého nadbytku síranov a taktiež pri stanovení oxalátov
v prítomnosti extrémneho nadbytku chloridov. V oboch prípadoch došlo ku významnému
zlepšeniu separačných parametrov, a to rozlíšenia a maximálnych koncentračných pomerov
makrozložka - mikrozložka.
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Výber optimálnych podmienok detekčnej súpravy s NaI(Tl) scintilátorom
pre detekciu krátkožijúceho rádioizoméru 99mTc
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Abstrakt
Príspevok je zameraný na optimalizáciu pracovných podmienok meracej detekčnej súpravy
s monokryštálom NaI(Tl) scintilátorom pre detekciu krátkožijúceho rádioizoméru 99mTc. Scintilačné detektory sú
pre svoju univerzálnosť stále najpoužívanejšie detektory rádioaktívneho žiarenia. Monokryštál jodidu sodného
má najlepšiu energetickú účinnosť (8 – 10 %) a tálium v množstve 0,1 – 0,5 % má funkciu aktivátora. Čas
trvania záblesku je asi 0,25 ×10-6 s. Vysoké protónové číslo jódu umožňuje určovať energetickú distribúciu γžiarenia v intervale 50 keV – 5 MeV. Cieľom práce bolo zaistiť symetrické umiestnenie registrovaného maxima
v energetickom okne analyzátora tak, aby malé zmeny zosilnenia a diskriminačnej hladiny, nemali vplyv na
registrovaný počet impulzov. Optimálne pracovné podmienky scintilačného detektora sa charakterizovali
pracovným napätím a diskriminačnou hladinou.

Kľúčové slová: pracovná charakteristika; pracovné napätie; detekcia; NaI(Tl); technécium

Úvod a formulácia cieľa
Scintilačné metódy sú založené na schopnosti scintilátorov emitovať v podobe
záblesku viditeľného svetla časť kinetickej energie, ktorá im bola odovzdaná pri zabrzdení
priamo ionizujúcej častice žiarenia. Premena pôvodne kinetickej energie v konečnú podobu
fotónov

scintilačného

záblesku

prebieha

prostredníctvom

parciálnych

reakčných

mechanizmov, ktorých povaha je daná druhom scintilátora [1 – 3].
Scintilačná sonda sa skladá z 2 základných funkčných častí: scintilátora – má funkciu
detektora žiarenia, fotonásobiča – premieňa záblesky a zosilňuje ich efekt. Monokryštál
NaI(Tl) sa zo skupiny tuhých scintilátorov využíva najčastejšie. NaI má najlepšiu energetickú
účinnosť (8 – 10 %) a tálium v množstve 0,1 – 0,5 % má funkciu aktivátora. Čas trvania
záblesku je asi 0,25 ×10-6 s. Vysoké protónové číslo jódu umožňuje určovať energetickú
distribúciu γ-žiarenia v intervale 50 keV – 5 MeV. Nevýhodou pri meraní β-žiarenia je
vysoký stupeň spätného rozptylu. Ďalšou všeobecnou nevýhodou NaI(Tl) je veľká
hygroskopickosť, preto sa používajú hermeticky uzavreté kryštály [4 – 6].
Anorganický kryštál reaguje podľa pásovej teórie ako celok, pričom v ňom pohltená
energia žiarenia vyzdvihne valenčné elektróny do vodivostného pásma. Elektróny (prípadne
diery) putujú k aktivačným centrám, kde pri rekombinačných pochodoch dôjde k emisii
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fotónov. Dĺžka trvania svetelného impulzu je približne 3.10-7 s a maximum spektra
emitovaných fotónov leží v 0,45 µm. Veľkosť svetelného záblesku je priamo úmerná energii
absorbovanej v scintilátore a rovnaká závislosť platí aj medzi veľkosťou svetelného záblesku
a veľkosťou elektrického impulzu na výstupe fotonásobiča [7 – 10].
Príspevok je zameraný na výber optimálnych pracovných podmienok meracej
detekčnej súpravy s NaI(Tl) scintilátorom pre detekciu krátkožijúceho rádioizoméru

99m

Tc.

Cieľom bolo zaistiť približne symetrické umiestnenie registrovaného maxima v energetickom
okne analyzátora tak, aby malé zmeny zosilnenia a diskriminačnej hladiny, nemali vplyv na
registrovaný počet impulzov.

Materiál a metódy
Detekčný merací systém NP-420 so studnicovou scintilačnou sondou NaI(Tl),
zahŕňajúci zdroje potrebných napätí vrátane zdroja vysokého napätia, impulzový zosilňovač,
analyzátor impulzov, obvody predvoľby a registrácie impulzov. Metastabilný rádionuklid
99m

Tc z 99Mo/99Tc rádionuklidového generátora Drytec.
Po zapnutí meracej súpravy sa nechal prístroj nahrievať 15 minút. Zvolilo sa

minimálne napätie privádzané na fotonásobič. Prepínač napätia sa uviedol do polohy 2 a
prepínač režimu činnosti sa prepol do integrálneho režimu. Doba merania pozadia a vzorky
bola 40 s.
Pri zaistení symetrického umiestnenia registrovaného maxima v energetickom okne
analyzátora sa oblasť maxima najskôr presondovala relatívne úzkym oknom (∆E = 10 – 15
dielikov) a orientačne sa zistila poloha maxima Emax na stupnici potenciometra diskriminačnej
hladiny. Potom sa potenciometrom zmenšila diskriminačná hladina o potrebný počet N
dielikov (polovičnú šírku okna) a súčasne sa zväčšilo nastavenie potenciometra o 4 N
dielikov.
Rovnako pri ďalších zmenách nastavenia šírky kanálu, ak

je potrebné zachovať

polohu stredu kanálu nezmenenú, sa pri zmenách diskriminačnej hladiny E zmenila šírka okna
∆E o štvornásobný počet dielikov v opačnom smere.
Výsledky a diskusia
Vysoké napätie pre fotonásobič sa nastavilo v rozsahu 700 – 1 200 V na 1 000 dielnej
stupnici viacotáčkového potenciometra. Veľkosť napätia zosilnenia fotonásobiča závisí od
nastavenej hodnoty vysokého napätia exponenciálne, a preto číselná hodnota má len podružný
význam. Z dôvodu ďalšieho možného reprodukovania nastavenia, je potrebné si po vykonaní
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energetickej kalibrácie spektrometra nastavenú hodnotu vysokého napätia zaznamenať.
Obdobne prepínačom je možné zmeniť zosilnenie impulzového zosilňovača
dvojnásobne. Označenie polohy má rovnako iba informatívnu hodnotu, ktorú je treba
zaznamenať ako parameter nastavenia.
Prostredníctvom prepínačov sa nastavuje predvoľba času a počtu impulzov pre
automatické zastavenie merania. Údaje prepínačov predvoľby času treba medzi sebou
vynásobiť rovnako, ako aj údaje prepínačov predvoľby počtu impulzov.
Poloha diskriminačnej hladiny E analyzátora sa nastavila v rozpätí 0 – 2/3
energetického rozsahu prístroja na viacotáčkovom potenciometri. Stupnica potenciometra má
1 000 dielikov a umožňuje citlivé a dobre reprodukovateľné nastavenie diskriminačnej
hladiny.
Prepnutím prepínača z polohy INT. do polohy DIF. sa nastavil diferenciálny režim
analyzátora. Pritom sa pre počítanie impulzov vytvorilo energetické okno, ktorého dolná
hranica je daná nastavením diskriminačnej hladiny potenciometrom. Šírka okna ∆E sa
nastavila na 1 000 dielnej stupnici viacotáčkového potenciometra v rozpätí 0 – 1/3
energetického rozsahu analyzátora. Citlivosť nastavenia šírky okna ∆E potenciometrom je
preto v porovnaní s natavením diskriminačnej hladiny E potenciometrom polovičná.

Obr. 1 Závislosť logaritmu početnosti pozadia od rôznych diskriminačných hladín

Pracovné napätie pre scintilačný detektor na meranie γ-žiarenia emitovaného

99m

Tc sa

vybralo tak, že na fotonásobič sa priviedlo napätie, ktoré umožňujú jeho vlastnosti (napätie sa
zistí orientačne alebo podľa údajov výrobcu) a merali sa početnosti šumových impulzov pri
rôznych diskriminačných hladinách.
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Meranie sa začalo pri hodnote 0 a postupne sa zvyšovalo po 10 dielikoch, až do
hodnoty 200, resp. do vtedy, kým početnosť šumových impulzov neklesla na hodnotu, ktorá
je nižšia ako predpokladaná početnosť pozadia scintilátora (obr. 1).

Obr. 2 Závislosť logaritmu rozdielu početnosti vzorky a pozadia od diskriminačných hladín

Po nameraní hodnôt početností pozadia sa rovnakým spôsobom merali početnosti
vzorky 99mTc pri hodnotách diskriminačnej hladiny 0 až 200 (obr. 2).
Príslušná diskriminačná hladina sa vybrala v mieste najväčšej hodnoty pomeru nvz2/nf
(obr. 3).

Obr. 3 Závislosť logaritmu podielu nvz2 / nf od diskriminačných hladín
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Záver
Pracovná charakteristika – krivka závislosti početnosti impulzov od napätia na
fotonásobiči scintilačných detektorov vo všeobecnosti nemá plató, tak ako je to u plynových
detektorov (napr. GM-počítače). Optimálne pracovné podmienky scintilačného detektora
s monokryštálom NaI(Tl) na meranie γ-žiarenia emitovaného metastabilným rádionuklidom
99m

Tc sa charakterzovali pracovným napätím a diskriminačnou hladinou. Vybrali sa

nasledujúce podmienky: meranie v integrálnom režime, hodnota zosilnenia signálu v polohe
2, ∆E = 50 a vysoké napätie 80 V.
Zoznam použitej literatúry
[1]

Tolgyessy J., Dillinger P., Harangozó M. (2001) Jadrová chémia. Fakulta prírodných
vied UMB, Banská Bystrica, s. 153

[2]

Navrátil a kol. (1985) Jaderná chemie. Academia, Praha, s. 169

[3]

Majer a kol. (1981) Základy jadrené chemie. SNTL/ALFA, Praha/Bratislava, s. 539

[4]

Choppin G., Liljenzin J. O., Rydberg J. (2002) Radiochemistry and nuclear chemistry.
Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford, p.192

[5]

Mikulaj V. a kol. (1982) Cvičenia z jadrovej chémie II a metrológie jadrového žiarenia.
Univerzita Komenského, Bratislava, s. 183

[6]

Drienovský P., Dobiáš M., Kopunec R. et al. (1972) Cvičenie z rádiochémie. Univerzita
Komenského, Bratislava, s.199

[7]

Tsoulfanidis N., Landsberger S. (2011) Measurement and Detection of Radiation, CRC
Press, USA, p. 171

[8]

Kapoor S. S., Ramamurthy V. S. (2005) Radiation Detectors. New Age International (P)
Ltd., New Delhi, p. 141

[9]

Šáro Š. (1983) Detekcia a spektrometria žiarenia alfa a beta. Alfa, Bratislava, s. 75

[10] Klumpar J. (1976) Metrologie ionizujícího záření a rádionuklidu. Academia, Praha, s.
243

834

CHÉMIA
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Abstrakt
Jedným zo základných predpokladov pre použitie slovenských bentonitov pri hlbinnom konečnom
uložení rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva je ich stabilita voči pôsobeniu ionizujúceho
žiarenia, ktoré pochádza z rádionuklidov prítomných v ožiarených palivových článkoch a odpade. Príspevok je
zameraný na porovnanie adsorpčných vlastností bentonitu zo slovenského ložiska ložiska Jelšový potok, pred
a po ožiarení γ-zdrojom 60Co, s absorbovanou dávkou γ-žiaranie 1MG. Zmena adosorpčných vlastností sa
študovala metódou rádioizotopovej indikácie, použitím rádioizotopu stroncia-85. Zmeny v štruktúre sa sledovali
metódou elektrónovej a paramagnetickej rezonancie.

Kľúčové slová: bentonit; Jelšový potok; radiačná stabilita, EPR; adsorpcia; rádiostroncium

Úvod a formulácia cieľa
Konečné uloženie rádioaktívnych odpadov (RAO) a vyhoreného jadrového paliva
(VJP), je aktuálnym problémom súčasnosti [1]. Perspektívnou formou trvalého uloženia RAO
a VJP je ich uloženie v hlbinných geologických úložiskách, ktoré sú tvorené tzv.
multibariérovým systémom (MBS) – geologickými a inžinierskymi bariérami slúžiacimi na
izoláciu dlhožijúcich rádionuklidov od biosféry [2, 3]. Jedným zo základných komponentov
MBS sú bentonity, všeobecne označované ako najvhodnejšie zo skupiny ílových hornín [4].
Bentonity predstavujú reziduálne ílovité horniny, ktoré vznikli mechanickým a chemickým
zvetrávaním materskej horniny v alkalickom prostredí, napr. sopečných tufov, tufitov,
andezitov, ryolitov, čadičov a iných prevažne treťohorných hornín [5]. Vyznačujú sa
mohutnou adsorpčnou schopnosťou, vysokou schopnosťou výmeny katiónov, napučiavaním
a plastickosťou. Tieto ich vlastnosti, umožňujú bentonity použiť ako tesniace bariéry v MBS
hlbinného geologického úložiska pre vysokorádioaktívne odpady a vyhoreté jadrové palivo [6
- 8].
Rádionuklidy s vyššou mobilitou ako

137

Cs a 90Sr, pochádzajúce z palivového cyklu

jadrovo-energetických zariadení, po ich potenciálnom uvoľnení zo solidifikovanej matrice, by
mohli preniknúť cez obal vlákno-betónového kontajnera a ďalšie komponentny MBS, až do
biosféry. Práve bentonitové tvárnice, resp. ich zásypy, pri zlyhaní ostatných funkčných častí
MBS, unikajúce rádionuklidy zadržia [9, 10]. Významnou a intenzívne študovanou oblasťou
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je adsorpcia ekotoxicky významných rádionuklidov na bentonitoch. Na adsorpčné procesy
bentonitových hornín vplývajú rôzne faktory, napr. ionizujúce žiarenie, zmena pH a teploty,
veľkosť častíc adsorbentu, organické ligandy, anorganické ióny a iné [11 - 17].
Na území Slovenskej republiky sa nachádza niekoľko významných ložísk bentonitov,
z ktorých vytipované pre výskum sú: Jelšový potok, Kopernica, Lieskovec, Lastovce, Dolná
Ves Zámer, využiť slovenské bentonity v zadnej časti palivového cyklu jadrovoenergetických zaradení – pri trvalom uložení RAO a VJP, si vyžaduje širokorozsiahly výskum
[18 - 24]. Jedným zo základných predpokladov pre použitie bentonitov v MBS je ich stabilita
voči pôsobeniu ionizujúceho žiarenia, ktoré pochádza z rádionuklidov prítomných v
ožiarených palivových článkoch a RAO. Prevažná aktivita počas prvých 100 rokov pripadá na
aktivitu

137

Cs a 90Sr. Predpokladá sa, že v kazete počas prvých 100 rokov od vybratia

palivového článku z reaktoru je 3×1013 Bq 137Cs [25 - 29].
Cieľom príspevku je porovnanie adsorpčných vlastností bentonitu z ložiska Jelšový
potok, pred a po ožiarení γ-zdrojom

60

Co. Popis štruktúrnych defektov indukovaných

absorpciou γ-žiarenia.
Materiál a metódy
Pre sorpčné experiment sa použili vzorky bentonitu Al–Mg montmorillonitového typu
zo slovenského ložiska Jelšový potok, s veľkosťou častíc pod 250 µm, ktoré sa získali suchým
mletím. Ožarovanie vzoriek zdrojom γ-žiarenia (60Co, E = 1,2 MeV) bol časovo a technicky
náročný proces, ktorého cieľom bolo dosiahnuť čo najvyššiu absorbovanú dávku γ-žiarenia.
Interval dávok žiarenia bol vybratý na základe doteraz publikovaných prác, ktoré sa zaoberali
radiačnou stabilitou ílových minerálov. Najvyššia absorbovaná dávka žiarenia bola
z technických a kapacitných dôvodov ožarovne ~ 1 MGy. V príspevku nie sú uvedené
experimenty so vzorkami, ktoré boli ožiarené s nižšou absorbovanou dávkou ako 1 MGy. Ich
analýzy nepreukázali žiadne zmeny v porovnaní s neožiarenými vzorkami.
Adsorpcia Sr(II) na vzorkách bentonitu sa študovala metódou rádioizotopovej
indikácie, použitím rádioizotopu stroncia-85 (s energiou γ-žiarenia 0,514 MeV), za aeróbnych
podmienok a v statickom usporiadaní experimentu. Rozsah koncentrácií Sr(NO3)2 v roztoku
bol od 1.10-5 mol.dm-3 do 5.10-1 mol.dm-3. Návažok 50 mg bentonitu sa kvantitatívne
preniesol do plastovej skúmavky. Po pridaní 5 ml roztoku Sr(NO3)2 sa suspenzia miešala
konštantnou rýchlosťou v laboratórnom extraktore. Doba miešania vzhadom na difúzne
procesy, sa zvolila 2 hodiny. Po centrifugácii (t = 15 min, 3500 ot./min.) sa odobral 1 ml
supernatantu na meranie aktivity. Meranie aktivity sa uskutočnilo γ-spektrometrom

836

CHÉMIA

Modumatic (Packard) s NaI(Tl) detektorom. Adsorpčné experimenty sa vyhodnotili
prostredníctvom vzťahov pre rovnovážnu koncentráciu, distribučný pomer a percento
adsorpcie. Radiačne indukované defekty v bentonite sa sledovali metódou elektrónovej
paramagnetickej rezonancie, použitím spektrometra ERS 230 (ZWG Akad. Wiss. Berlin,
Germany), ktorý operuje v X-páse (~9,3 GHz), pri modulácií amplitúdy 0,1 mT a mikrovlnnej
energii 5 mW.

Výsledky a diskusia
Základným adsorpčným mechanizmom je katiónová výmena. Závislosť percenta
adsorpcie od počiatočnej koncentrácie je uvedená na obr. 1. Percento adsorpcie klesá
s rastúcou koncentráciou dusičnanu strontnatého v roztoku. Priebeh závislosti pre neožiarenú
formu a jej ožiarený analóg bentonitu Jelšový potok je takmer identický. Teda nízka dávka γžiarenia 1 MGy nemá významný vplyv na adsorpciu Sr(II) na bentonite Jelšový potok.
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Obr. 1 Závislosť percenta adsorpcie od počiatočnej koncentrácie Sr(NO3)2;
bentonitu, - ožiarený forma bentonitu

- neožiarená forma

Všetky typy rádioaktívneho žiarenia efektívne interagujú s časticami ílov, pretože
veľkosť častíc je obvykle menšia než hĺbka prieniku častíc, to však neplatí pre α žiarenie.
Hĺbka prieniku v kremičitanových mineráloch pre γ-žiarenie je niekoľko desiatok
centimetrov. Defekty spôsobené ionizujúcim žiarením sa študovali metódou elektrónovej
paramagnetickej rezonancie. Vznikajúce poruchy štruktúry mriežky sú typu –Si–O– tzv. A–
centrá a –Al–O––Al tzv. B–centrá. Je nutné dať do pozornosti skutočnosť, že výsledky
ožarovania suchého bentonitu (spôsob ožarovania vzoriek bentonitov prezentovaných v tomto
príspevku) a jeho vodnej suspenzie sa líšia. Prítomná voda podlieha radiolýze za vzniku
hlavne peroxoradikálov, ktoré nepriamo pôsobia na kryštálovú mriežku smektitu. Okrem toho

837

CHÉMIA

vzniknuté radikály vplývajú na oxidačné stavy vymeniteľných katiónov, katiónov a iónov,
ktoré sa dostanú do tejto štruktúry. Tým môžu vznikať iné chemické zlúčeniny a vplyvom
žiarenia sa znova rozkladať.
Na obrázku 2 je uvedené EPR spektrum neožiareného bentonitu pred a po ožiarení.
Parameter g je tzv. efektívny Zeemanov g-faktor. Používa sa na charakterizáciu píkov.
Hodnota g-faktora je typická pre daný druh materiálu, radikál a niektoré prechodné kovy.
Píky v oblasti 156 – 173 mT s g ≈ 4,3 sú typické pre katióny Fe3+ zabudované v oktaedrickej
vrstve smektitu, ktoré sú nahrádzané za Al3+. Železité katióny Fe3+ v oktaedrickej vrstve boli
pozorované pre neožiarenú a aj ožiarenú formu bentonitu. V neožiarenej forme bola dokázaná
prítomnosť mangánu s g = 2,04, v rozsahu magnetickej indukcie od 310 – 356 mT. Oblasť
313 – 349 mT ožiareného bentonitu bola identifikovaná ako A-centrum, t.j. štruktúrny defekt
typu –Si–O– s hodnotami g║ = 2,15, g┴ = 1,93 a stredným g = 1,99. Štruktúrny defekt v 266 –
288 mT s g = 2,4 zatiaľ nebol identifikovaný. Okrem týchto defektov boli na iných
bentonitoch pozorované zachytené elektróny.

0

100

200

300

400

500

B [m T ]

Obr. 2 EPR spektrum bentonitu Jelšový potok; veľkosť frakcie 250 µm; – neožiarený, 18 dB; – ožiarený, 18 dB

Záver
Experimenty adsorpcie Sr(II) na ožiarenej a neožiarenej forme bentonite zo
slovenského ložiska Jelšový potok ukázali, že dávka γ-žiarenia 1 MGy nemá výrazný vplyv
na zmenu adsorpčných vlastností študovaného bentonitu. I keď je táto dávka vzhľadom na
dávky od vysokoaktívneho rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva nízka,
indukuje v štruktúre bentonitu defekty. Tieto defekty boli nazvané A-centrami, v axiálnej
symetrii vzniknutými –Si–O–. Výskum vplyvu interakcie γ-žiarenia a slovenských bentonitov
z vytipovaných ložísk pre uvedený zámer v celom intervale dávok pokračuje ďalej so
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zistením, že najvyššia dosiahnutá absorbovaná dávka (1 MGy) stále nepostačuje na
vytvorenie uceleného profilu radiačnej stability slovenských bentonitov.
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Stanovenie amerícia metódou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie
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Abstrakt
V tejto štúdii je opísaná rádiochemická analýza amerícia vo vzorkách životného prostredia. Na
stanovenie tohto rádionuklidu bola použitá kvapalinová scintilačná spektrometria. Postup zahŕňa
zakoncentrovanie vzorky a následnú separáciu s použitím extrakčných chromatografických kolón. Ako stopovač
pri stanovení 241Am bolo použité 147Sm. Výsledky stanovenia pomocou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie
boli porovnané s výsledkami stanovenia pomocou alfa – spektrometrie. Zdroj impulzov pre α- spektrometrické
meranie bol pripravený spoluzrážaním s NdCl3 . Priemerná hodnota rádiochemického výťažku 147Sm pri použití
alfa – spektrometra bola 73,5 %, ak bol použitý kvapalinový scintilačný spektrometer, rádiochemický výťažok
bol v rozmedzí od 22 % do 76 %. Metóda bola overená na vzorkách NPL, v tých má aktivita 241Am deklarovanú
hodnotu 3,369 Bq/g.

Kľúčové slová: amerícium; extrakčná chromatografia; kvapalinová scintilačná spektrometria
Úvod a formulácia cieľa
Vzorky pôdy a sedimentov sú pravidelne analyzované, či už v mimoriadnych
situáciách alebo počas rutinného radiačného monitoringu. [1] Amerícium je prvkom zo
skupiny aktinoidov, patrí k najnebezpečnejším rádionuklidom z hľadiska rádioekológie
a radiačnej bezpečnosti. [2] Hlavným izotopom amerícia, ktorý je zvlášť dôležitý z dôvodu
monitoringu životného prostredia, je

241

Am (doba polpremeny = 458 rokov). Tento

rádioizotop je produktom premeny 241Pu a je zároveň alfa aj gama emitorom. Rovnako 241Am,
ako aj jeho materský rádionuklid, boli uvoľňované do životného prostredia pri skúškach
jadrových zbraní v atmosfére, pri výrobe jadrovej energie, ako aj pri reprocesingu vyhoreného
jadrového paliva. Stanovovanie amerícia vo vzorkách životného prostredia je dôležité
z hľadiska monitoringu jeho uvoľňovania do životného prostredia a prítomnosti v životnom
prostredí. [3]
Na stanovenie amerícia v životnom prostredí bolo vyvinutých niekoľko rôznych
techník. Jeho stanovenie je často problematické vzhľadom k jeho nízkej aktivite v životnom
prostredí a interferenciám od iných rádionuklidov, ktoré emitujú alfa častice. Na účely
identifikácie a kvantifikácie alfa žiaričov je potrebné ich oddeliť a očistiť od seba navzájom
s cieľom získať vysoko presné výsledky. [4]
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V posledných rokoch došlo k podstatnému pokroku, pre rádiochemické separácie sa
začali používať tuhé sorbenty na báze chromatografických materiálov. Táto metóda poskytuje
rýchlu separáciu plutónia, neptúnia, uránu, amerícia a curia. Tieto zdokonalenia v kolónovej
extrakčnej chromatografii rozšírili možnosti ich aplikácií v rámci analytických techník
a analýzy životného prostredia. Táto metóda vyžadujúca úplne rozpustenie vzorky poskytuje
vysoké výťažky aktinoidov a excelentnú purifikáciu amerícia pre detekciu emitovaných častíc
na alfa spektrometri. [5] DGA®Resin vykazuje silnú retenciu pre amerícium a curium,
používa sa na zvýšenie chemických výťažkov analytov zo zložitých matríc. DGA®Resin má
kapacitný faktor približne 30 000 v 3 mol.dm-3 kyseline dusičnej, čo je viac ako retencia
amerícia na TRU®Resin (kapacitný faktor približne 100). [6]
Našim cieľom je stanoviť amerícium metódou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie
a nahradiť bežne používaný stopovací rádionuklid (243Am), ktorý sa nenachádza v prírode,
rádioizotopom samária, z dôvodu jeho prírodného výskytu a veľmi dlhej doby polpremeny.

Materiál a metódy
Príprava vzorky
Biologické vzorky hlivy ustricovej boli vypestované v laboratórnych podmienkach. Po
vypestovaní boli vysušené pri 105 °C a zhomogenizované. Následne boli spálené pri 550 –
600 °C počas 8 hodín (termicky mineralizované). Z 20 g sušiny takýmto spôsobom vznikli 2
g popola. Vzorky boli digerované v laboratórnom autokláve dvakrát pri 150 °C po dobu 6
hodín. Vzorka označená ako podložie je tvorená organickou zložkou a pôdou, organická
zložka predstavuje koreňový systém, ktorý je hľuzovitého charakteru, na ktorom vyrastajú
plodnice huby nazývanej trsnatec klobúčkatý. Pochádza z východného Slovenska z okolia
Humenného. Proces prípravy vzoriek podložia je identický s procesom prípravy biologických
vzoriek hlivy ustricovej.
Separácia
Ako separačná technika bola použitá extrakčná chromatografia. Použitými
extrakčnými materiálmi boli sorbenty dodávané pod komerčným názvom DGA a TRU od
spoločnosti EICHROM Technologies. Použitie TRU extrakčného materiálu so sebou prináša
určité obmedzenia, ktoré sa vyskytujú pri vzorkách s vysokým obsahom trojmocného železa,
ktoré môže potláčať extrakciu Am3+. [7]
Nový chromatografický extrakčný materiál DGA od spoločnosti EICHROM
Technologies vykazuje dobrú absorpciu pre trojmocné lantanoidy a aktinoidy. Bol testovaný
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pre extrakciu amerícia a boli dosiahnuté vysoké výťažky aj vo vzorkách s obsahom železa
(III). [8]
Ku naváženému množstvu vzorky boli pridané stopovače,

243

Am,

147

Sm, aktivita

pridávaného stopovača 147Sm sa menila od 0,074 Bq do 0,222 Bq. Vzorku so stopovačom sme
odparili na platni. Ďalej už separácia na chromatografickom sorbente DGA pokračovala podľa
separačnej schémy Obr. 1.
Odparok, ktorý sa získal po separácii na DGA sorbente bol rozpustený v nasýtenom
roztoku 2,5 mol.dm-3 kyseliny dusičnej s kyselinou askorbovou. Sorbent TRU bol
kondiciovaný kyselinou dusičnou a následne bola naňho nanesená vzorka. Kadička sa
opláchla dvakrát 5 cm3 2 mol.dm-3 kyseliny dusičnej a separácia pokračovala podľa schémy
Obr. 2.

Obr. 1 Separačná schéma pre stanovenie amerícia s použitím sorbentu DGA

Obr. 2 Separačná schéma pre stanovenie amerícia s použitím sorbentu TRU
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Kolóna bola očistená od prípadných zbytkov neptúnia pomocou 20 cm3 0,1 mol.dm-3
(NH2)2C2O4 . H2O. Plutóniová a ameríciová frakcia bola v porcelánovej miske odparené do
minimálneho objemu pod IČ lampou.
Príprava preparátov na meranie :
Alfa – spektrometricky pomocou nízkopozaďového polovodičového detektora
Vysušené vzorky boli postupne rozpúšťané 3 x 2 cm3 1 mol.dm-3 HCl, k nim bolo
pridaných 100 µl NdCl3 a 1 cm3 koncentrovanej HF. Po premiešaní bola vzorka uložená do
mrazničky, kde sa 60 min. spoluzrážala s Nd3+ za vzniku zrazeniny. Pripravila sa filtračná
aparatúra. Po drobných úpravách bol použitý vákuový box pripojený ku kompresoru. Prietok
bol nastavený na minimálny dosiahnuteľný. Najprv boli na filter nanesené 2 cm3
deionizovanej vody, následne 5 cm3 roztoku, ktorý slúži na zníženie priepustnosti filtra, tento
roztok pozostáva z 4 cm3 HF, 46 cm3 1 mol.dm-3 HCl a 0,5 cm3 NdCl3 (1mg.cm-3). Po úprave
filtra sa naňho naniesla celá vzorka. Potom dvakrát 5 cm3 roztoku, ktorý tvorí 1 cm3 HF a 49
cm3 deionizovanej vody. Filtrácia sa ukončila dvakrát 5 cm3 deionizovanej vody a 3 cm3
etylalkoholu. Filter bol vysušený pod IČ lampou a pripravený na meranie. Tento preparát bol
meraný 60 000 sekúnd.
Pre kvapalinový scintilačný spektrometer
Vysušené vzorky boli rozpustené v 5 cm3 0,1 mol.dm-3 a potom k nim bolo pridaných
10 cm3 scintilačného roztoku ULTIMA GOLD AB.

Výsledky a diskusia
Alfa – spektrometria použitím nízkopozaďového polovodičového detektora :
Boli vypočítané nasledovné hodnoty rádiochemických výťažkov (R) spolu s neistotami
a zároveň aj aktivity vzoriek s neistotami (Tab. 1, 2). Na výpočet rádiochemických výťažkov
boli použité tieto hodnoty aktivít stopovačov : 243Am – 0,096 Bq, 147Sm – 0,074 Bq;
ε – detekčná účinnosť detektora v komorách, ktoré boli použité na meranie je : 2D – 0,1964;
3D – 0,2249; 4D – 0,2213
Tab. 1 Namerané a vypočítané hodnoty pre amerícium (stopovač 243Am)
VZORKA

m [kg]

komora

N243Am

N241Am

R

a [Bq/kg]

A

0,02

3D

1274

5

0,983 ± 0,028

0,019 ± 8,498 x 10-3

B

0,02

4D

1211

27

0,95 ± 0,027

0,11 ± 0,021
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Tab. 2 Namerané a vypočítané hodnoty pre amerícium (stopovač 147Sm)
VZORKA

m [kg]

komora

N147Sm

N241Am

R

a [Bq/kg]

C

0,02

2D

567

23

0,983 ± 0,028

0,15 ± 0,03

D

0,02

2D

632

19

0,95 ± 0,027

0,111 ± 0,025

m [kg] – hmotnosť vzorky
N243Am – počet impulzov stopovacieho rádionuklidu
N147Sm – počet impulzov stopovacieho rádionuklidu
N241Am – počet impulzov 241Am vo vzorke
R – rádiochemický výťažok stopovacieho rádionuklidu ( v tabuľke je uvedený so štandardnou neistotou výťažku)
a [Bq/kg] – aktivita vzorky ( je uvedená aj s neistotou aktivity vzorky)

Pre kvapalinový scintilačný spektrometer :
Skôr ako sa pristúpilo k stanovovaniu merných aktivít vzoriek bolo potrebné určiť
pracovné parametre detekčného zariadenia a stanoviť podmienky, pri ktorých bude meranie
vykonané. Keď už boli zistené vhodné podmienky pre meranie, pristúpilo sa ku meraniu
konkrétnych vzoriek (pripravené z podložia – 1, 2) a postup sme aplikovali na porovnávacie
vzorky NPL (NPL1, NPL2), v nich je deklarovaná hodnota aktivity amerícia 3,369 Bq/g.

Tab. 3 Namerané a vypočítané hodnoty pre amerícium
241

241

Vzorka

m [g]

A ( Am)

a ( Am) [Bq/g]

NPL1
NPL2
13
14

0,06

0,589

9,82

0,06

0,572

9,533

20

0,008

4 x 10

20

0,009

4,5 x 10

-4
-4

Vypočítaná aktivita pre vzorku NPL1 o hodnotu 6,451 Bq/g prekročila tú, ktorá je
deklarovaná, o hodnotu 6,146 Bq/g bola prekročená deklarovaná aktivita v prípade vzorky
NPL2. Príčinu je možné hľadať v tom, že ani extrakčná chromatografia ako separačná metóda
nie je schopná odseparovať od amerícia curium a následne ani kvapalinový scintilačný
spektrometer nedokáže signály od týchto rádionuklidov rozlíšiť. Práve curium, na základe
uvedených dôvodov navyšuje početnosť impulzov vo vzorkách. Deklarovaná aktivita curia vo
vzorkách NPL má hodnotu 4,708 Bq/g. Curium by nemalo spôsobovať problémy v prírodných
vzorkách, lebo v nich sa často nevyskytuje alebo sa vyskytuje len minimálne, zatiaľ čo vo
vzorkách NPL ako aj vo vzorkách, ktoré pochádzajú z vyhoreného jadrového paliva sa tento
rádionuklid vyskytuje.
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Záver
Primárnou modifikáciou, ktorej vplyv a možnú aplikáciu sme sledovali pri
laboratórnych experimentoch, bolo použitie rádioizotopu samária vo funkcii stopovacieho
rádionuklidu pre určenie hodnoty rádiochemických výťažkov jednotlivých separácií. Stopovač
243

Am, ktoré sa pre stopovanie

241

Am bežne používa, bol nahradený

147

Sm. Je to prírodný

rádioizotop, ktorý je z hľadiska fyzikálnych a chemických vlastností analógom stanovovaného
rádionuklidu

241

Am. Aj vďaka svojej dlhej dobe polpremeny je práve tento rádioizotop

vhodný pre stopovanie 241Am v procese radiačného monitoringu.
Výsledky naznačujú, že použitie

147

Sm ako stopovača pri stanovovaní

241

Am vo vzorkách

životného prostredia má istý potenciál, ktorého celkový rozsah však nie je možné deklarovať.
Zároveň však musíme konštatovať, a výsledky našich meraní to potvrdzujú, že súčasné
možnosti kvapalinovej scintilačnej spektrometrie pri stanovení amerícia vo vzorkách
životného prostredia nedokážu úplne relevantne nahradiť spektrometriu alfa pri stanovovaní
izotopov amerícia. Porovnaním oboch metód môžeme konštatovať, že hlavnými nedostatkami
kvapalinovej scintilačnej spektrometrie sú rádovo vyššie hodnoty MDA pri jednotlivých
meraniach ako aj horšia rozlišovacia schopnosť LSC, pričom tieto negatíva len veľmi slabo
kompenzuje oveľa vyššia detekčná účinnosť detekčného systému (pre Am cca 90%). Na
základe týchto porovnaní sa javí ako nevyhnutnosť modifikácia používaných rádiochemických
postupov na separáciu amerícia pri príprave vzoriek na stanovenie izotopov Am kvapalinovou
scintilačnou spektrometriou.
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Miniaturizovaný biopalivový článek na bázi přímého elektronového
transferu fruktóza dehydrogenázy a bilirubin oxidázy
Jaroslav Filip, Peter Gemeiner, Ján Tkáč
Slovenská akademie věd, Chemický ústav, Oddělení glykobiotechnologie, Dúbravská cesta 9,
845 38 Bratislava, Slovensko; jaroslav.filip@savba.sk

Abstrakt
Při konstrukci enzymatických biopalivových článků je jedním z cílů vyhnout se použití elektronových
mediátorů, tedy látek, které zprostředkovávají transfer elektronů mezi povrchem elektrody a aktivními centry
enzymů. Při takovéto konfiguraci není třeba oddělovat katodický a anodický prostor membránou, což usnadňuje
transport protonů od anody ke katodě a zároveň umožňuje efektivně miniaturizovat celé zařízení. Tato práce
prezentuje biopalivový článek na bázi přímého elektronového transferu fruktóza dehydrogenázy a bilirubin
oxidázy imobilizovaných na elektrodě modifikované zlatými nanočásticemi. Zařízení vykazovalo maximální
výkon 27,4 µW.cm-2 při 0,3 V a hodnotu potenciálu (bez protékající proudu) 746 mV. U takového článku byl pak
detekován nárůst maximálního výkonu při provozu ve sníženém objemu elektrolytu, v souladu s předpokládanou
usnadněnou látkovou a nábojovou difuzí.

Klíčová slova: Biopalivové články; fruktóza dehydrogenáza; bilirubin oxidáza

Úvod a formulace cíle
V biopalivových článcích (BFC) je využito enzymaticky (popř. mikrobiálně)
katalyzovaných oxidací a redukcí k jednokrokové přeměně části chemické energie substrátu
(biopaliva) na využitelnou elektrickou energii. Oxidace substrátu se děje na povrchu anody, na
kterou jsou přenášeny elektrony uvolněné touto reakcí. Elektrony se pak účastní redukčních
dějů na katodě, přičemž nejčastější reakcí je zde redukce kyslíku na vodu.
Koncept enzymatických BFC, jakkoliv je ve své účinnosti omezen především velikostí
jednotlivých biokatalytických jednotek a tudíž nemůže nahradit konvenční vysoce účinné
palivové články na bázi anorganických katalyzátorů, má charakteristiky, které jej činí
atraktivním ve specifické aplikační oblasti. Velkou výhodou je zde především selektivita
použitých enzymů, díky níž je možné používat i nepředčištěné palivo (popř. komplexní směsi)
a dále biokompatibilita a nulová toxicita použitých materiálů. Nezbytnou součástí
konvenčních palivových článků je pak proton selektivní membrána oddělující anodu a katodu.
Tento konstrukční prvek může být za jistých podmínek v biopalivových článcích vynechán
(jednokomorová konfigurace). Tím se jednak eliminuje membránový potenciál snižující
celkové využitelné napětí článku a zároveň je usnadněna difuze protonů od anody ke katodě.
V konečném důsledku pak umožňuje jednokomorová konfigurace efektivně miniaturizovat
celé zařízení.

847

CHÉMIA

Konstrukce bezmembránových BFC je podmíněná použitím takových biokatalyzátorů,
které nevyžadují přítomnost tzv. elektronových mediátorů, tedy látek pomocí jejichž redukce a
reoxidace by docházelo k elektronové komunikaci mezi povrchem elektrody a aktivním
centrem enzymu. Přímý elektronový transfer byl prokázán mimo jiné u fruktóza
dehydrogenázy (FDH), bakteriálního enzymu, který na transport elektronů uvolněných při
oxidaci substrátu kofaktorem k finálnímu elektronovému akceptoru využívá vnitřní redoxní
centra (hemy c) [1]. Podobně u bilirubin oxidázy (BOD) izolované z hub byla prokázána
schopnost přijímat elektrony přímo z povrchu katody a pomocí interních redoxních center na
bázi atomů mědi tyto elektrony zužitkovat na redukci vzdušného či rozpuštěného kyslíku [2].
Cílem této práce je sestrojit jednokomorový bezmediátorový biopalivový článek s
využitím výše uvedených enzymů a zjistit možnosti jeho provozu v minimálním množství
elektrolytu.

Materiál a metody
D-fruktóza dehydrogenáza (FDH, 129 U.mg-1), bez dalšího čištění (Sorachim; Paříž,
Francie); zlaté nanočástice (AuNP; průměr 20 nm), bilirubin oxidáza (izolovaná z
Myrothecium verrucaria; 8 U.mg-1) (Sigma Aldrich; St. Louis, USA). Ostatní chemikálie
čistoty p.a.
Elektrochemická měření byla prováděna na potenciostatu PGSTAT 128N (Ecochemie,
Utrecht, Nizozemsko) za laborní teploty. Na charakteristiku jednotlivých elektrod (cyklická
voltameperometrie, CV) bylo použito tříelektrodové uspořádání s Ag/AgCl referenční,
diskovou Pt pomocnou a modifikovanou Au jako pracovní elektrodou. Při charakteristice
BFC nebyla referenční elektroda přítomna.
Příprava elektrod
Zlaté elektrody byly přeleštěny hliníkovou leštící pastou (1 µm; Buehler, USA),
opláchnuty destilovanou vodou a na 30 s ponořeny do ultrazvukové lázně (Bandelin DT 102
H, Bandelin electronics, Berlin, Německo). Poté byly na 15 min ponořeny do směsi konc.
H2SO4 a H2O2 a následně důkladně opláchnuty destilovanou vodou. Dalším krokem bylo
elektrochemické leštění spočívající v 25 CV skenech v rozmezí potenciálů -200 → +1500
mV v 0,1M H2SO4 následované elektrochemickou redukcí vrstvy povrchového oxidu zlata.
Toho bylo dosaženo 10 CV skeny v rozmezí potenciálů +200 → +750 mV v 0,1M H2SO4 [3].
Na takto připravený povrch byly naneseny AuNP, které byly předtím 50ti násobně
zakoncentrovány pomocí centrifugace (10000 rpm, 30 min; cca 98% supernatantu odstraněno
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pipetou). Koncentrované AuNP byly nanášeny v pěti krocích tak, aby finální množství
koncentrovaných AuNP na jedné elektrodě bylo ekvivalentní 0,6 ml nezakoncentrovaných
nanočástic. Jednotlivé vrstvy AuNP byly nechány uschnout na volném vzduchu, při LT. Takto
připravená elektrody (AuE||AuNP) byly dále elektrochemicky aktivovány pěti CV skeny v
0,1M H2SO4 za stejných podmínek jako při elektrochemickém leštění. Při přípravě katody
byla aktivovaná AuE||AuNP inkubována 2,5 h s 5 µl

BOD (0,1 U.µl-1 roztok v 0,1M

fosfátovém pufru, pH 7) při LT (AuE||AuNP||BOD). Pro přípravu anody byla aktivovaná
AuE||AuNP inkubována s 10 µl merkaptoethanolu (20mM vodný roztok; inkubace 1 h, LT),
poté opláchnuta destilovanou vodou a inkubována přes noc s 5 µl FDH (3 U.µl-1 roztok v
0,1M acetátovém pufru pH 5,5) při 4°C (AuE||AuNP||ME||FDH).

Výsledky a diskuse
Prvním krokem konstrukce BFC je optimalizace přípravy zvlášť anody a katody. Jak u
FDH tak u BOD je prokázán přímý elektronový transfer při imobilizaci na zlatých
nanočásticích [4, 5], proto byla zvolena tato imobilizační platforma. Imobilizace FDH může
být navíc značně zefektivněna modifikací povrchu zlatých nanočástic monovrstvou thiolu,
přičemž bylo prokázáno, že efektivita se zvyšuje se zkracujícícím se uhlovodíkovým řetězcem
a nejlepších výsledků pak bylo dosaženo s merkaptoethanolem [4]. Tímto způsobem byly
připraveny anody, u nichž byla testována pomocí cyklické voltamperometrie proudová odezva
na přítomnost fruktózy v acetátovém pufru pH 5,5 i při pH 6 jako kompromisu mezi pH
optimem FDH a BOD. Z proudové odezvy po přídavku fruktózy (plná křivka na Obr. 1 A) je
zřejmé, že na elektrodě bylo dosaženo efektivní FDH-katalyzované oxidace fruktózy,
začínající při cca -120 mV (vs. Ag/AgCl).
Pro konstrukci biokatody bylo vycházeno z publikovaných faktů, uvádějících
maximální BOD bioelektrokatalýzu při imobilizaci na nemodifikovaných AuNP [5]. U
připravených AuE||AuNP||BOD byla zjišťována amperometrická odezva na přítomnost kyslíku
při pH 7. Měření CV v pufru deaerovaném probubláváním N2 byla porovnávána s
voltamogramy získanými skenováním elektrod za stejných podmínek, ale v pufru
probublávaném vzduchem. Z průběhu získaného voltamogramu bylo zjištěno, že BODkatalyzovaná redukce kyslíku začíná při potenciálu cca 500 mV, což je dostatečný rozdíl
oproti zjištěnému potenciálu oxidace fruktózy na anodě (-120 mV), lze tedy u BFC
sestrojeného z takových elektrod očekávat ponteciál (bez protékajícího proudu) okolo 620
mV.
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Ze stejných důvodů jako v případě anody byla bioelektrokatalýza BOD imobilizované
pomocí protokolu optimalizovaného při pH 7 testována i při podmínkách elektrolytu BFC,
tedy při pH 6 a s fruktózou přítomnou v elektrolytu. Bioredukce kyslíku BOD za těchto
podmínek je vidět na Obr. 1 B (plná čára). Z tohoto grafu je evidentní, že při nižším pH začíná
elektrokatalýza dokonce ještě při vyšším potenciálu (o cca 80 mV), což dále zvýší vyžitelný
potenciál BFC.

Obr. 1 A CV AuE||AuNP||ME||FDH, skenováno v rozpětí potenciálu -200 → +400 mV, bez
(přerušovaná čára) a s (plná čára) obsahem 0,2M fruktózy. B CV AuE||AuNP||BOD, skenováno v rozpětí
potenciálu 0 → +700 mV v pufru s obsahem 0,2M fruktózy při aeraci vzduchem (plná čára) a deaeraci N2
(přerušovaná čára); A i B skenovací rychlost 10 mV.s-1, 0,1M acetátový pufr, pH 6.

Z připravené bioanody a biokatody byl následně zkonstruován biopalivový článek.
Obě elektrody byly ponořeny do 5 ml 0,1M acetátového pufru, pH 6 obsahujícím 200 mM
fruktózu. Před měřením byl elektrolyt 15 min probubláván vzduchem; aerace probíhala i
během celého měření. Nejprve byla pomocí chronopotenciometrie zjišťována tzv. OCP (Open
Circuit Potential) hodnota, tedy potenciál BFC při j = 0. Zjištěná hodnota 746 mV je ještě
vyšší než očekávaných cca 700, což poukazuje na nízké hodnoty potenciálových ztrát daného
systému. Především lze předpokládat, že v takto zkonstruovaném BFC budou díky blízkosti
anody a katody a především díky nepřítomnosti membrány sníženy ztráty způsobené odporem
přenosu náboje v elektrolytu.
Následně byla pomocí chronoamperometrie při různých potenciálech zjišťována
hustota generovaného proudu. Součin proudové hustoty (j; A.cm-2) a příslušného potenciálu
(E; V) pak udává hodnotu celkového výkonu BFC vztaženou na jednotku plochy povrchu
elektrody (w; W.cm-2). Ze závislosti E vs. w na Obr. 2 A je patrné, že maximálního výkonu
(27,4 µW.cm-2) je dosaženo okolo hodnoty napětí BFC +300 mV, čemuž odpovídá maximální
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protékající proud na katodě a anodě (IOX, resp. IRED), jak je vyznačeno na Obr. 3 A.

Obr. 2 A Závislost proudové hustoty a výkonu sestrojeného BFC na vloženém napětí. B - porovnání výkonu
BFC při různých potenciálech u BFC s 50 µl a 5 ml elektrolytu za jinak stejných podmínek.

A

B

Obr. 3 A Znázornění maximálního výkonu BFC při hodnotě potenciálu mezi anodou a katodou 0,3 V a průběhu
redoxních dějů zjištěných na použité anodě a katodě pomocí CV. B Sestrojený biopalivový článek s 50 µl
elektrolytu.

Pro srovnání byl zkonstruován BFC při použití bioanody a biokatody připravených za
stejných podmínek jako v předchozím případě. Tyto elektrody byly upevněny tak, aby se mezi
jejich aktivní povrchy dala umístit kapka (50 µl) elektrolytu a touto obě elektrody propojit
(Obr. 3 B). Pro "kapkový" BFC byla rovněž získána závislost E vs w a tato porovnána s BFC
připraveným z týchž elektrod ale pracujícím v 5 ml elektrolytu. Z tohoto porovnání na Obr. 2
B je patrné, že při minimálním množství elektrolytu má systém ještě lepší elektrochemické
vlastnosti (max. w vyšší o 17 %), což lze přičíst již zmíněným vlivům na snížení přepětí a
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navíc lepší difuzi kyslíku ke katodě, která je při podobném uspořádání považována za jeden z
limitujících kroků celého procesu.
Závěr
V této práci byl sestrojen fruktóza/kyslíkový jednokomorový biopalivový článek na
bázi přímého elektronového transferu fruktóza dehydrogenázy a bilirubin oxidázy, které byly
imobilizovány na povrchu zlatých elektrod modifikovaných zlatými nanočásticemi. Z CV
charakteristiky jednotlivých elektrod a z voltamperometrické charakteristiky BFC byla
zjištěna maximální výkonová hustota 27,4 µW.cm-2 při vloženém napětí 300 mV. Dále bylo
zjištěno, že systém vykazoval stejné vlastnosti i při provozu v pouhých 50 µl elektrolytu, kde
bylo navíc pozorováno zvýšení maximálního výkonu díky usnadněné difuzi kyslíku ke katodě.
Zjištěné výsledky budou brány jako základ pro další experimenty v této oblasti, především se
zaměřením na další zvýšení proudových hustot anody a katody pomocí předúpravy bilirubin
oxidázy popř. použitím různých druhů uhlíkových nanočástic.
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Stereoselektívne tandemové Michaelove/Mannichove reakcie katalyzované
komplexami ferocénových ligandov
Zuzana Galeštoková, Radovan Šebesta
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, galestokova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Konjugovaná adícia je vhodným iniciátorom pre tandemové reakcie. Enolát vznikajúci 1,4-adíciou
organokovového činidla na α,β-nenasýtený ketón možno in situ zachytiť reakciou s elektrofilom. Pri adíciach
Grignardových činidiel na α, β-nenásytené karbonylové zlúčeniny s následnou reakciou s rôznymi imínmi ako
elektrofilnými činidlami boli izolované aminokarbonylové zlúčeniny s výťažkami 45-60% a s vysokými
enantioselektivitami do 96% ee a diastereoselektivitou 55:45 až 92:8 v závislosti od chrániacej skupiny na
dusíku.

Kľúčové slová: tandemová reakcia; 1,4-adícia; Mannichova reakcia; meď;
Úvod a formulácia cieľa
Asymetrické tandemové reakcie sú vysoko cenené transformácie, kedže rýchlo vedú
ku komplikovaným štruktúram z jednoduchých východiskových látok. Poskytujú prístup k
molekulám s vysokou regio-, chemo-, diastereo- a enantioselektivitou. [1] Výhodou týchto
transformácii je:
1) efektívna tvorba nových C-C, C-N väzieb
2) vytvorenie dvoch alebo viac susediacich stereogénnych centier použitím
jednoduchého

katalyzátora

v

“one-pot”

reakcii

bez

potreby

izolácie

medziproduktov. [2]
Produkty tandemových reakcií sú vysoko všestranné stavebné bloky pre syntézy
prírodných a farmaceutických zlúčenín. [3]
Tandémových reakcií typu konjugovaná adícia/Mannichova reakcia je známych len
niekoľko. Yang a kol. publikovali tandémovú reakciu, v ktorej študovali vplyv rôznych aditív
(HMPA, TMEDA, 12-crown-4) na priebeh Mannichovej reakcie. [4] Zistili, že pridaním 10
molárnych ekvivalentov HMPA sa zmení pomer diastereoizomérov z 38:62 na 96:4. Jung
a kol.

uviedli

ródiom

katalyzovanú

tandemovú

1,4-adíciu/Mannichovu

reakciu

arylborónových kyselín s elektrónovo-chudobnými alkénmi za vzniku trisubstituovaných
tetrahydrochinolínov. [5] Neskôr Goméz publikoval meďou katalyzovanú adíciu dietylzinkia
použitím

Feringovho

fosforamidového

ligandu

s následnou

Mannichovou

reakciou

s chirálnymi N-sulfonimínmi. [6] V roku 2010 publikovali Huang a kol. vysoko
stereoselektívnu tandemovú reakciu na tvorbu acyklických zlúčenín s viacerými susediacimi
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stereogénnymi centrami. [7] V našom laboratóriu bola preskúmaná adícia Grinardových
činidiel na cykohex-2-enón s následnou reakciou s benzylidéntoulénsulfonamidom. [8]
Asymetrická adícia Grignardovho činidla na α, β-nenásytené karbonylové zlúčeniny
katalyzovaná chirálnym ligandom Taniaphos vedie k vzniku chirálnych substituovaných
enolátov. Tieto enoláty reagujú v následnej reakcii s imínmi za vzniku aminokarbonylových
zlúčenín s tromi stereogénnými centrami. (Sch.1)
Jedným z cieľov práce je preskúmať vplyv imínov s rôznymi chrániacimi skupinami
(Sch.1). Tieto skupiny by mali ovplyvňovať chemický výťažok ako aj diastereoselektivitu
reakcie. Ďalším cieľom je nájsť vhodné reakčné podmienky na získanie produktov
tandémových reakcií v čo najvyšších chemických výťažkoch. Dôležitá je aj kontrola
diastereoselektivity a enatioselektivity.
O

O

O

RMgBr

Ar

CuCl, L*

O
S

PG =

N

O
S

HN

PG

R

O

H

PG

O

Me

O
S

O

PG
Ar

R
O

O
Ph

Me
O
P Ph
Ph

HN

Ar
R

O

H

OtBu
Me 2N
Ph 2P

Me
Me
Me

Me
Si Me
Me

PPh2
Fe

L*=Taniaphos
Ar =

Cl

MeO

N

Fe

[I.]

Schéma 1 Adícia Grignardovho činidla na cyklohex-2-énón s následnou reakciou elektrofilu

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 pomer bol stanovený na HPLC použitím kolón
s chirálnou stacionárnou fázou - Chiracel OD-H, AD-H a OJ-H, AS-H, (Daicel Chemical
Industries, Ltd.).
Všeobecný postup pre tandemovú reakciu: Ligand (18.6 mg, 0.0225 mmol) a CuCl
(1.9 mg, 0.0188 mmol) boli rozpustené v t-BuOMe (3.75 ml) a výsledná zmes sa miešala 30
min pri lab.t. Reakčná zmes sa ochladila na -60°C a cyklohex-2-énón (36 mg, 0.375 mmol) sa
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pridal do reakčnej zmesi, ktorá sa miešala ďalších 10 min pri -60°C. Potom sa do reakčnej
zmesi počas 5 min pridalo Grignardove činidlo (0.563 mmol) a výsledná zmes sa miešala ešte
2 h pri -60°C. Nakoniec sa do reakčnej zmesi pridal imín rozpustený v mTHF (25 ml) a
reakčná zmes sa nechala miešať, zatiaľ čo teplota výstupila na RT cez noc. Reakcia bola
ukončená prídavkomn nasýteného roztoku NH4Cl a extrahovaná do t-BuOMe. Spojené
organické extrakty boli zakoncentrované a surový produkt bol čistený stĺpcovou
chromatografiou (SiO2; hexán/EtOAc/CH2Cl2 83:14:3 príp. CH2Cl2/MeOH 97:3).

Výsledky a diskusia
Pri reakciách s využitím íminov s rôznymi chrániacimi skupinami na dusíku sme
dosiahli výsledky, ktoré sú zhrnuté v Tab. 1. Imíny sme si pripravili podľa literatúry [9].
O

1. CuCl
Taniaphos
MeMgBr
2.

N

O

PG

HN
H

Ph

PG

O

H

PG

HN

Ph

+

Me

Me 2N
Ph2P

PPh2
Fe

Me

1
Ph
Imíny:

2a-h

(R,R,S)-3a-f

2a, PG = p-Ts
2b, PG = Ms
2c, PG = SO2-(2-Naph)
2d, PG = COPh

(R,R,R)-3a-f

Taniaphos

2e, PG = Boc
2f, PG = POPh 2 (DPP)
2g, PG = tBu
2h, PG = SiMe3

[II.]

Schéma 2 Adícia Grignardovho činidla na cyklohex-2-énón s následnou reakciou elektrofilu

Reakciou so sériou imínov sme získali podobné výsledky okrem imínu s difenylovou
fosforovou skupinou 2f. U tohto imínu sme získali dr 22:78. Hlavný diasteroizomér bol
(R,R,R)-3 oproti (R,R,S)-3 u ostatných imínov. Imíny bez elektrón-akceptornej skupiny 2g
a 2h nereagovali v tejto reakcii vôbec. Prídavok Lewisových kyselín ako Cu(OTf)2 alebo
Ti(Oi-Pr)4 nemal vplyv na priebeh reakcií. Na druhej strane transformácia horečnatého
enolátu na silylenol etér s TMSOTf viedla k zvýšeniu diastereoselektivity na 7:93 u imínu 2f.

Imín
2a

Tab. 1 Reakcia ketónu s MeMgBr a rôznymi imínmi
d.r. e.r. (R,R,S)b e.r. (R,R,R)b
Aditívum
Výťažoka
35/24 (59)
56:44
94:6
96:4

2a

TMSOTf

25/11 (36)

67:33

98:2

98:2

2b

-

32/33 (65)

64:36

96:4

89:11

2c

-

23/24 (47)

63:37

98:2

97:3

2d

-

17/19 (36)

66:34

96:4

96:4

2e

-

23/22 (55)

60:40

97:3

92:8

2e

TMSOTf

11/9 (20)

60:40

92:8

97:3
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2e

Cu(OTf)2

(11)

70:30

n.d.

n.d.

2f

-

25/10 (35)

22:78

81:19

98:2

2f

Ti(OiPr)4

n.d.

12:88

n.d.

n.d.

2f

TMSOTf

19/11 (30)(67)*

7:93

86:14

98:2

2f

TIPSCl

n.d.

18:82

n.d.

n.d.

2g

-

0

n.d.

n.d.

n.d.

2g

Cu(OTf)2

0

n.d.

n.d.

n.d.

2h

-

0

n.d.

n.d.

n.d.

a

izolované výťažky
stanovené na HPLC s chirálnou stacionárnou fázou
*celkový výťažok
b

V tandémovej reakcii sme skúmali aj imíny s tosylovou chrániacou skupinou, ktoré
boli odvodené od rôznych arylkarbaldehydov 4a-4d.

[III.]
Sch. 3 Adícia Grinardovho činidla na cyklohex-2-enón s následnou reakciou elektrofilu

Tab. 2 Reakcia ketónu s MeMgBr a rôznymi imínmi
Imín Výťažoka
d.r. e.r. (R,R,S)b e.r. (R,R,R)b
19/36(55)
55:45
90:10
88:12
4a
33/25(58)
57:43
89:11
88:12
4b
0
4c
0
4d
a
izolované výťažky
b
stanovené na HPLC s chirálnou stacionárnou fázou

U imínov 4a a 4b sme získali podobné výsledky ako pri imíne 2a, ktoré sú zhrnuté
v tabuľke 2. Reakcie s imínmi 4c a 4d neprebiehali, získali sme naspäť východiskové látky.

Záver
Pri

enantioselektívnych

adíciach

Grignardových

činidiel

na

α,β-nenásytené

karbonylové zlúčeniny s následnou reakciou s rôznymi imínmi ako elektrofilnými činidlami
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boli

izolované

aminokarbonylové

zlúčeniny

s výťažkami

45-60%

a s vysokými

enantioselektivitami do 96% ee a diastereoselektivitou 55:45 až 92:8 v závislosti od
chrániacej skupiny na dusíku.
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Reakcie 2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehydov s metylesterom L-alanínu
Jan Gašpar, Henrieta Stankovičová, Jana Donovalová, Anton Gáplovský
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Chemický Ústav, Mlynská dolina CH2,
842 15 Bratislava, Slovenská republika, gaspar@fns.uniba.sk

Abstrakt
Reakciou substituovaných 2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehydov s metylestermi aminokyselín v prítomnosti
trietylamínu a síranu horečnatého sme pripravili nové deriváty 2H-chroménov obsahujúce C=N väzbu.
Optimalizovali sme podmienky prípravy nových derivátov 2H-chroménu. Študovali sme mechanizmus
reakcií ako aj vplyv reakčného prostredia na priebeh reakcií. Preštudovali sme spektrálne vlastnosti novopripravených
kondenzátov.

Kľúčové slová: 2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehydy; metylester L-alanínu; kondenzačné reakcie
Úvod
2-Oxo-2H-chromén-3-karbaldehydy a ich deriváty patria do skupiny heteroaromatických
systémov, ktoré sa prejavujú vnútromolekulovým prenosom náboja. Prenosom náboja
a zavedením vhodných donorných a akceptorných substituentov na základný skelet kumarínov
dostávame deriváty, ktoré našli využitie v oblasti laserov,

potravinárstve, kozmetike,

pesticídoch, farmakologických prípravkoch [1]. Napriek svojej relatívne jednoduchej štruktúre
patria 2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehydy k málo preštudovaným zlúčeninám.
Ich chémii sa začala venovať pozornosť už v 19. storočí.

Príprava chroménových

aldehydov zahŕňa troj- alebo štvorstupňové syntézy [2,3,4]. Väčšinou sú chroménové aldehydy
pevné kryštalické látky, dobre rozpustné v polárnych rozpúšťadlách. Vďaka svojej štruktúre
vykazujú dobré fluorescenčné a absorpčné vlastnosti.
Prítomnosť aldehydickej skupiny nám umožňuje vytvárať nové zlúčeniny (tzv. Schiffove
bázy) kondenzačnými reakciami s aminozlúčeninami za tvorby C=N väzby.
Cieľom práce bolo pripraviť známe 2H-Chromén-2-ón-3-karbaldehydy a preštudovať ich
reaktivitu

s metylesterom

L-alanínu.

Ďalším

cieľom

bolo

štúdium

fluorescenčných

a absorpčných spektier novo pripravených zlúčenín.

Materiál a metódy
2-Oxo-2H-chromén-3-karbaldehyd (1) sme pripravili 3-stupňovou reakciou [4]. 7-N,NDimetylamino-2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehyd (2) sme pripravili postupom optimalizovaným
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v našom laboratóriu [2]. Syntézu 4-chlór-2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehydu (3) sme uskutočnili
Vilsmeierovou-Haackovou

formyláciou

4-hydroxy-2H-chromén-2-ónu

[5,6].
1

Štruktúry
13

pripravených aldehydov sme potvrdili stanovením teploty topenia a pomocou H a C NMR
spektier.
Teploty topenia sme namerali na Koflerovom prístroji a neboli korigované. 1H a

13

C

NMR spektrá boli namerané na prístroji VARIAN MERCURY plus s pracovnou frekvenciou
300MHz pre

1

H NMR, resp. 75MHz pre

13

C NMR. Ako vnútorný štandard bol použitý

tetrametylsilán (TMS).

Výsledky a diskusia
Ako vhodné východiskové látky na prípravu zlúčenín s C=N väzbou boli vybrané
nasledovné 2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehydy 1-3:
O

O
H

O

O

1

Cl

O

H
N

O
2

H

O

O

O

3

Reakcie pripravených 3-formylderivátov 2H-chroménu s hydrochloridom metylesteru Lalanínu sme uskutočnili za rôznych podmienok. Najprv sme potrebovali uvoľniť metylester Lalanínu z jeho hydrochloridovej soli. Ako zásady sme použili octan sodný, hydrogénuhličitan
sodný, trietylamín. Ako rozpúštadlá sme otestovali etanol, chloroform, dichlórmetán. Ako
najvýhodnejšou zásadou sa ukázal byť etylamín. Pri uskutočnení reakcie aldehydu s esterom
v etanole za prítomnosti octanu alebo hydrogénuhličitanu nám nepodarilo izolovať čisté
kondenzačné produkty.
Ako najvýhodnejšie rozpúšťadlo sa nám osvedčil DCM, v ňom sa nám podarilo pripraviť
všetky nové látky, signály ich vodíkov boli viditeľné v NMR spektrách. Podobne prebiehali
reakcie v CHCl3. V etanole a toluéne reakcie neprebiehali, z filtrátu sme vždy izolovali
východiskový 2-oxo-2H-chromén.
Reakcie sme uskutočnili s malými množstvami východiskových látok. Týmto spôsobom
sa nám podarilo pripraviť 3 nové látky 4-6 (substituované metyl-2-((2-oxo-2H-chromén-3yl)metylénamino)propanoáty):
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O

O

O

N

O

O

O

N

N

O

4

O
HN

O

O

O
OH
O

6

5

Pri uskutočnení všetkých reakcii sme pozorovali zmenu farby reakčnej zmesi. Získané
surové produkty sme premývali studenou vodou za účelom odstránenia trietylamóniovej soli.
Reakcia 4-chlór-2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehydu s esterom aminokyseliny mala iný
priebeh. Reakciu sme uskutočnili v DCM za prítomnosti trietylamínu pri rôznych teplotách. Pri
RT vzniká zmes metyl-3-hydroxy-2-metyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrochromeno[4,3-b]pyrol-2karboxylátu 6 a metyl-2-(3-formyl-2-oxo-2H-chromén-4-ylimino)propanoátu 7.
O

O
N

O
H

O

O

7

Vyšší výťažok 6 sme dosiahli refluxovaním reakčnej zmesi. Vznik iba cyklickej formy sa
prejavil zmenou farby roztoku na oranžovočervenú. Pripraviť výlučne iba zlúčeninu 7 sa nám
nepodarilo, keďže sa okamžite cyklizuje na zlúčeninu 6.
Namerali sme absorpčné spektrá pripravených 2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehydov a
Schiffových báz metanole a chloroforme (Obr. 1).
2-Oxo-2H-chromén-3-karbaldehydy vykazujú v UV, VIS spektrách relatívne silnú
absorpciu svetla v spektrálnej oblasti od λ=250 nm až do λ=500 nm. V závislosti od substituenta
viazaného na 2H-chromén-2-ónový skelet sa v tejto oblasti v chloroforme pozorovali dva
relatívne dobre rozlíšené absorpčné pásy (napr. 2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehyd 1 absorbuje
pri 350nm, resp. 308nm; 4-chlór-2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehyd 3 absorbuje pri 350nm, resp.
pri 307nm).

860

CHÉMIA

1,2

1,8

metanol
chloroform

1,6
1,0

1,4

metanol
chloroform

0,8

A [a.u.]

A [a.u.]

1,2
1,0
0,8

0,6

0,6
0,4

0,4
0,2

0,2

0,0
-0,2

0,0

375

400

425

450

475

500

250

λ [nm]

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

λ [nm]

Obr. 1 v ľavo: Absorpčné spektrá zlúčeniny 6 v chloroforme a metanole, v pravo: absorpčné spektrá
zlúčeniny 3 v chloroforme a metanole

Dlhovlnnú absorpciu sme pripísali CT elektrónovemu prechodu, ktorý je charakteristický
pre 2-oxo-2H-chromény, ktorých štruktúra umožňuje intramolekulový prenos náboja. Solvatácia
molekuly chloroformom veľmi málo ovplyvňuje energiu elektrónového prechodu v základnom
stave. Absorpčné spektrum tej istej zlúčeniny v metanole je hypsochromne posunuté. V metanole
vplyvom solvatácie dochádza k zníženiu energie základneho elektrónoveho stavu, čo
v konečnom dôsledku vedie k hypsochromnému posunu absorpčných pásov (napr. 2-oxo-2Hchromén-3-karbaldehyd absorbuje pri 309nm, resp.278nm; 4-chlór-2-oxo-2H-chromén-3karbaldehyd absorbuje pri 290nm- s málo rozlíšenými maximami zo strany väčších vlnových
dĺžok). Podobný vplyv polarity rozpúšťadla sme pozorovali aj pri 7-N,N-dimetylamino-2-oxo2H-chromén-3-karbaldehyde (maximum absorpcie je v chloroforme pri 441nm a v metanole pri
437nm). Vysvetlenie posunu absorpcie so zmenou polarity rozpúšťadla je rovnaké ako
v predchádzajúcich

prípadoch.

Silná

elektrónodonorná

schopnosť

dimetylaminoskupiny

spôsobila, že absorpčné maximum je v porovnaní s maximom 2-oxo-2H-chromén-3karbaldehydu a maximom 4-chlór-2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehydu posunuté batochromne
približne o 90 nm.
Vplyv polarity rozpúšťadla na UV spektrá pripravenej Schiffovej bázy 4 je prakticky
zanedbateľný. V metanole aj v chloroforme sme pozorovali absorpčné pásy pri 308nm a 278nm.
Pri deriváte 5 sme pozorovali malý hypsochromný posum so zvyšujúcou sa polaritou
rozpúšťadla, (386 nm v metanole a 392nm v chloroforme). Pri derivátoch 4 a 5 sme pozorovali
v obidvoch rozpúšťadlách výrazný hypsochromný posun absorpčného maxima. Túto zmenu
absorpcie nie je možne pozorovať voľným okom, pretože absorpcia je v UV oblasti, (derivát 4),
resp, na hranici medzi UV a VIS oblasťou.
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Fluorescencia
významne

líši

od

metyl-2-((2-oxo-2H-chromén-3-yl)metylénamino)propanoátov
fluorescencie

2-oxo-2H-chromén-3-karbaldehydov

1-3

4-6

sa

v intenzite

fluorescencie v závislosti od polarity prostredia. Keďže pôvod fluorescencie je v 2H-chromén-2ónovom skelete, nie je možné očakávať, že produkty aldehydov s aminokyselinami
významnejšie ovplyvnia polohu maxima fluorescencie. Napríklad aldehyd 1 v polárnom
prostredí fluoreskuje relatívne slabo a v chloroforme prakticky neposkytuje fluorescenčný
signál. Naproti tomu zlúčenina 4, reakčný produkt tohto aldehydu s metylesterom L-alanínu,
poskytuje veľmi silnú fluorescenciu v chloroforme a slabú v metanole. Podobne je to aj
v prípade zlúčeniny 6, východiskový aldehyd 3 silne fluoreskuje v metanole a veľmi slabo
v chloroforme. Po jeho reakcii s metylesterom L-alanínu produkt poskytuje stredne silnú
fluorescenciu v metanole a tiež v chloroforme. Zlúčenina 5, produkt 2 s metylesterom L-alanínu
fluoreskuje aj v metanole aj v chloroforme. Jeho intenzita fluorescencie je však podstatne nižšia
ako intenzita fluorescencie aldehydu 2 v metanole.
800
700

b

56-a-CHCl3 λex=340 nm
56-b-CH3OH, λex=330 nm

600

š=20/20, Vn=700,

a
500

I

400
300
200
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Obr. 2 Fluorescenčné spectra zlúčeniny 5 v metanole a chloroforme

Záver
Podarilo sa nam pripraviť 3 v literatúre opisané deriváty 2-oxo-2H-chroménu. Pripravené
aldehydy sme použili v reakcii s hydrochloridom metylesteru L-alanínu. Pripravili sme 3 nové
v literatúre doposiaľ neopísané deriváty 2-oxo-2H-chroménu, obsahujúce C=N väzbu.
Preštudovali sme spektrálne vlastnosti novopripravených zlúčenín.

Poďakovanie
Táto práca bola financovaná grantovou agentúrou VEGA (projekt Vega č. 1/1126/11).
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Úvod do nanotechnológie: Rastrovacia sondová mikroskopia fylosilikátu
muskovit
Ján Goruška
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; janci411@azet.sk

Abstrakt
Nanotechnotógia je vedecký smer, ktorý sa zaoberá skúmaním hmoty na úrovni veľkosti nanometrov.
Medzi dve hlavné techniky, ktoré nanotechnológia využíva, patria Skenovaciu tunelovú mikroskopiu (Scanning
Tunneling Microscope, STM), ktorou sa merajú iba vodivé povrchy a Atómovú silovú mikroskopiu (Atomic
Force Microscop, AFM), ktorú využívame na meranie hlavne nevodivých povrchov. To, že je to významná
technika svedči aj fakt, že za jej objav bola udelená jej objaviteľom Nobelova cena. Táto práca bola zameraná na
charakterizáciu triedy fylosillikátových minerálov a konkrétne na jej najbežnejší minerál zo skupiny sľúd
muskovit. Skúmala sa hlavne topografiu povrchu, ktorý je voľným okom viditeľný ako veľmi hladký. Preto sa
overovalo, či aj v rozmeroch nanometrov vykazuje malú drsnosť. V rámci štruktúry sa ďalej skúmala hrúbku
schodu jednej vrstvy, ktorá bola oddelená od vzorky a následne zmeraná.

Kľúčové slová: Nanotechnológia; Atómová silová mikroskopia; muskovit.

Úvod a formulácia cieľa
Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s nanotechnológiou a rôznymi technikami
patriacich do rastrovacích sondových techník (Scanning Probe Mikroscopy, SPM) so
zameraním na atómovú silovú mikroskopiu. Tieto techniky sú veľmi významné z toho
hľadiska, že nám umožňujú merať povrchy látok v rozmeroch menších ako 0,01 nanometra.
Atómovou silovou mikroskopiou najčastejšie meriame nevodivé povrchy. V mojom prípade
to bude substrát hlinito kremičitanového minerálu zo skupiny sľúd muskovit. Cieľom bude
okrem skenovania povrchu a určenia drsnosti povrchu aj zmeranie veľkosti hrúbky jednej
vrstvy - šupinky (veľkosť schodu), ktorú som vytvoril na tomto mineráli jej opatrným
odlúpením.

Materiál a metódy
Na počiatku vývoja nanotechnológie [1] bolo vynájdenie skenovacieho tunelového
mikroskopu - STM. Vynašiel ho Gerd Binning s kolegom Heinrichom Röhrerom v roku 1981
vo výskumných laboratóriách IBM v Zürichu. Keďže toto zariadenie bolo schopné merať len
povrchy látok a materiálov s určitým stupňom vodivosti, tak v roku 1985 zhotovili atómový
silový mikroskop – AFM. Ten už bol schopný merať aj nevodivé povrchy látok. O tom, že
tieto objavy boli veľmi významné, svedčí aj fakt, že im v roku 1986 bola za tieto objavy
udelená Nobelova cena za fyziku.
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AFM môže pracovať v statickom i dynamickom móde. V statickom (kontaktnom)
móde, sa ostrý hrot konzoly dostáva do kontaktu s povrchom meranej vzorky. Počas
iniciačného kontaktu sú atómy na konci hrotu vystavené veľmi slabým odpudivým silám,
ktoré sú spôsobené elektrónovým orbitálovým prekryvom s atómami povrchu vzorky. Sily
pôsobiace sa na povrchu hrotu zapríčiňujú vychýlenie konzoly, ktoré je merateľné optickým
detektorom. Výchylka môže byť meraná v rozsahu 0,02 nm, typická konštanta tuhosti
konzoly je 10 N/m a sila, pôsobiaca medzi povrchom hrotu a povrchom vzorky, menšia ako
0,2 nN. V dynamickom (nekontaktnom) zobrazovacom móde, sa hrot dostáva veľmi blízko k
povrchu vzorky (niekoľko nm), ale nie do kontaktu s ňou. [2] Princíp práce AFM a schéma

prístroja je zobrazená na obrázku č. 1.
Meraná vzorka muskovit, vzorec KAl2(AlSi3O10)(OH)2, je horninotvorný minerál
kryštalizujúci v monoklinickej sústave. Zaraďujeme ho do skupiny fylosilikátov, konkrétne
do skupiny sľúd. Má šupinkovitú, hrubo- až jemnelupenitú štruktúru a výbornú štiepateľnosť.
Dá sa štiepať na veľmi tenké lístky, ktoré sú ohybné a elastické. Jeho ďalšie fyzikálne
vlastnosti sú: tvrdosť: 2 - 2,5; hustota: 2,76 - 2,88 g/cm3; sklený lesk, tenké lupene prepúšťajú
svetlo, sfarbené môžu byť do žlta, hneda, zelena a červena. Stabilný je približne do teploty
950 K (v závislosti od tlaku), kedy sa mení na K-živec, korund a vodu. [4]

Obr. 1 Princíp práce AFM a schéma prístroja [3]
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Výsledky a diskusia
Vzorka muskovitu bola meraná v kontaktnom móde. To z dôvodu relatívne hladkého
povrchu pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Predpoklad relatívne hladkého povrchu sa
potvrdil. Drobné prevýšenia v topografii povrchu sú najpravdepodobnejšie len drobné
nečistoty. Drsnosť bola veľmi nízka, bola nižšia ako 2 nm. Zo vzorky bola potom pinzetou
odlúpená časť šupinky a daný zlom následne rastrovaný. Tento krát bol použitý nekontaktný
mód. To kvôli hrozbe poškodenia hrotu, keďže kontaktný mód sa odporúča požívať len pri
vertikálnom prevýšení max 20 nm. Veľkosť schodu bola zmeraná a hrúbka šupinky bola
približne 285 nm.

Obr. 1 Muskovit, raster roviny
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Obr. 2 Muskovit, 3D pohľad

Obr. 3 Muskovit, 3D pohľad schodu
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Záver
Touto prácou som sa zoznámil s nanotechnikami, konkrétne s atómovou silovou
mikroskopiou. Je to výborná technológia pre skúmanie nanosveta nevodivých povrchov.
Na vzorke muskovitu som zmeral drsnosť, ktorá bola menšia než 2 nm, veľkosť
hrúbky šupinky bola približne 285 nm.

Poďakovanie
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorý mi akýmkoľvek spôsobom pomohli. To
hlavne doc. Ing. Dušanovi Veličovi, PhD; Mgr. Danielovi Repovskému a Medzinárodnému
laserovému centru za poskytnutie prístrojov na meranie.
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rade tiež Bohu.
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[EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] – oxaláto-dioxido-tetraperoxidokomplex
vanádu(V) s mostíkovou oxalátoskupinou
Mária Grešnerová, Jana Chrappová, Peter Schwendt
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
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Abstrakt
Pripravený dvojjadrový peroxidokomplex vanádu(V) (EnH2)2[V2O2(O2)4(C2O4)], (kde En = etán-1,2diamín), bol charakterizovaný elementárnou analýzou, IČ a Ramanovou spektroskopiou a monokryštálovou rtg.
štruktúrnou analýzou. Zo štruktúrneho hľadiska hrajú dôležitú úlohu vodíkové väzby N–H···O, ktoré stabilizujú
dvojjadrový komplexný anión [V2O2(O2)4(C2O4)]4– v tuhom stave. Stabilita pripravenej látky vo vodnom roztoku
bola sledovaná pomocou 51V NMR spektroskopie. 51V NMR spektrum ukazuje, že dvojjadrový komplexný anión
sa hneď po rozpustení vo vode rozkladá.

Kľúčové slová: : peroxidokomplexy vanádu; oxalátokomplexy; NMR spektrá; RTG štruktúrna analýza;

Úvod a formulácia cieľa
Štúdium peroxidokomplexov vanádu(V) predstavuje širokú a stále aktuálnu oblasť
koordinačnej chémie. Vysoké koordinačné číslo atómu vanádu v niektorých zlúčeninách
zohráva dôležitú úlohu v bioanorganických procesoch. Inzulín mimetická schopnosť látok, t.j.
schopnosť zosilňovať účinok inzulínu, sa využíva pri liečbe diabetes [1]. U niektorých
vysokostabilných monoperoxidokomplexov vanádu s ligandami ako sú napr. pikolináto(1–),
2,2-bipyridín, boli pozorované antitumorové vlastnosti [2].
Vo forme enzýmu vanádovej haloperoxidázy (VHPO) obsahujú vanád viaceré druhy
červených a hnedých morských rias, niektoré suchozemské lišajníky a aj mikroskopické huby.
Spomínaný enzým katalyzuje proces halogenácie organických substrátov pomocou peroxidu
vodíka a anorganického halogenidu. Vznikom peroxidokomplexu vanádu v aktívom centre
enzýmu nastáva aktivácia peroxidu vodíka [3, 4].
Okrem významných úloh v biologických procesoch, peroxidokomplexy vanádu sú aj
efektívne prenášače kyslíka pri epoxidáciach nenasýtených uhľovodíkov, hydroxylácii
nasýtených a aromatických uhľovodíkov a ďalších reakciách organických zlúčenín [5].
Doposiaľ

všetky

publikované

peroxidokomplexy

vanádu(V)

[6 – 13]

s oxalátoligandom boli jednojadrové. Možno ich rozdeliť do dvoch skupín komplexov:
a) Diperoxidokomplexy vanádu(V) s oxalátoligandom
M3[VO(O2)2(C2O4)] · nH2O · mH2O2 (M = NH4, K, N(CH3)4, (Hampic)) (ampic = 2amino-3-metylpiridín) [6 – 9, 11, 13].

869

CHÉMIA

b) Monoperoxidokomplexy vanádu(V) s oxalátoligandom
M3[VO(O2)(C2O4)2] · nH2O · mH2O2; (M = K, N(CH3)4, N(C4H9)4, (H3dien), (H3tren),
(Hampic)) (dien = dietyléntriamín; tren = tris(2-aminoetyl)amín) [9, 11, 13],
[NH3(CH2)2NH3][VO(O2)(C2O4)(L)] · nH2O (L = pic, pca) (pic = 2pyridínkarbonáto(1–); pca = 2-pyrazínkarbonáto(1–)) [12].
Cieľom práce bolo pokúsiť sa o prípravu komplexu vanádu s mostíkovou oxalátoskupinou
pomocou voľby vhodného protiiónu. Po testovaní série katiónu sa podarilo pripraviť
zlúčeninu, ktorá obsahovala dvojjadrový ión [V2O2(O2)4(C2O4)]4– s µ-η2:η2 oxalátoskupinou.

Materiál a metódy
Všetky použité chemikálie boli dodávané firmami LACHEMA n.p Brno a FLUKA.
V2O5 bol pripravený termickým rozkladom NH4VO3 pri 500°C. Vanád(V) bol stanovený
odmerným roztokom FeSO4. Peroxidický kyslík bol stanovený potenciometricky. Infračervené
spektrá boli merané v nujolovej suspenzii a KBr tabletách v oblasti 400 – 4000 cm-1 na
prístroji FT IR Nicolet 750 Magna. Ramanové spektrá vzoriek boli namerané na spektrometri
FT IR – FS 55 Equinox (Bruker) s prípojným modulom FT RA (FRA 106/S) a laserom Nb:
YAG (1064 nm). Elementárna analýza (C, H, N) bola stanovená na 1106 CHN analyzátori
(Carlo Erba, Taliansko).

51

V NMR spektrá boli merané pri 5 °C na spektrometri Varian

Mercury Plus 300 MHz (s operačnou frekvenciou 78,9 MHz pre

51

V). Ako externý štandard

bol použitý VOCl3. Difrakčné údaje pre RTG štruktúrnu analýzu boli namerané na
difraktometri KUMA KM4CCD. Pri všetkých meraniach bolo použité žiarenie MoKα
(monochromátor Enhance, Oxford Diffraction, UK).

[NH3CH2CH2NH3] 2[V2O2(O2)4(C2O4)]
V2O5 (0,182 g; 1mmol) bol za stáleho miešania a chladenia (0 °C) rozpustený v H2O2
(0,55 mol · dm–3; 4,0 cm3). Do roztoku bol za stáleho chladenia pridaný H2NCH2CH2NH2
(1,0 mol · dm–3; 4,0 cm3; 4,0 mmol), a následne H2C2O4 · 2H2O (0,252 g; 2 mmol). Výsledný
roztok (pH ~ 6) bol okyslený 2 M HNO3 na pH ~ 3. Žltooranžový roztok kryštalizoval
v chladničke pri 2 °C. Žlté kryštáliky boli izolované do 24 hodín.
Deuterizovaná vzorka bola pripravená analogickým postupom. Pri deuterizácii bol
H2O2 nahradený 28,3% D2O2 (3cm3), pH bolo upravované 65% DNO3, a 1M roztok
etyléndiamínu bol pripravovaný pomocou D2O.
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Analýza C6H20N4O14V2: Vypočítaný obsah (%): C 15.19; H 4.25; N 11.81; V 21.48; O22– +
C2O42– 45.55; zistený obsah (%): C 14.94; H 4.09; N 11.69; V 21.39; O22– + C2O42– 45.03.

Výsledky a diskusia
Peroxidokomplex vanádu(V) [EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] bol získaný kryštalizáciou
z reakčného systému V2O5 – NH2CH2CH2NH2 – H2O2 – H2C2O4 · 2H2O – H2O (HNO3) pri
pH ≈ 3.
IČ spektrum [EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] v oblasti 400 – 1800 cm–1 je znázornené na
obr.1. Priradenie charakteristických pásov komplexného aniónu bolo uskutočnené pomocou
IČ spektra deuterizovanej vzorky.

Obr. 1 IČ a Ramanovo spektrum [EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)]

Nahradením atómu vodíka atómom ťažkého vodíka došlo k posunutiu pásov katiónu
v IČ spektre látky a odkrytiu charakteristických pásov koordinovanej oxalátoskupiny.
Charakteristické pásy, ktoré zodpovedajú koordinovenej mostíkovej oxalátoskupine boli
zaznamenané v očakávanej oblasti: νas(COO) pri ~ 1665 cm–1, νs(COO) pri ~ 1330 cm–1, δ(O–
C–O) + νs(V–Oox) pri ~ 800 cm–1 a νs(V–Oox) + ν(C–C) pri ~ 520 cm–1 [14 – 16]
Charakteristické pásy pre VO(O2)2 skupinu: ν(V=O) pri ~ 950 cm–1, ν(Op–Op) (Op
peroxidický kyslík) pri ~ 880 cm–1 a ~ 860 cm–1 , ν(V–Op) pri ~ 630 (ν1), ~ 590 (ν2),
~ 490 (ν3) a ~ 470 cm–1 (ν4).
V

51

V NMR spektre (obr.2) vodného roztoku bolo pozorovaných niekoľko signálov,

ktoré boli priradené podľa literatúry nasledovne: signál pri –601 ppm [VO(O2)(C2O4)2]3–, pri
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–698

ppm

[VO(O2)2(H2O)]–,

pri

–744

ppm

[VO(O2)2(C2O4)]3–

a pri

–765 ppm

[V2O2(OH)(O2)4]3– [17 – 19]. Predpokladáme, že signál pri –735 ppm možno priradiť častici
[V2O2(O2)4(C2O4)]4–, pretože prítomnosť častice [VOH(O2)3]2–, ktorej signál možno
pozorovať v tejto oblasti spektra, je za daných experimentálnych podmienok (pH = 6,2; n(O22–
)/n(V) = 2) nepravdepodobná [20].

Obr. 2 51V NMR spektrum vodného roztoku (EnH2)2[V2O2(O2)4(C2O4)]: [VO(O2)(C2O4)2]3– (a), [VO(O2)(H2O)]–
(b), [VO(O2)2(C2O4)]3– (c), [V2O2(O2)4(OH)]3– (d), [V2O2(O2)4(C2O4)]4–(e) ; c(V) = 10-2 mol/L; T = 278 K.

Kryštálová štruktúra zlúčeniny [EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] sa skladá z dvoch
etyléndiamónnych katiónov [EnH2]2+ a dvojjadrového komplexného aniónu [{VO(O2)2}2(µC2O4)]4–.

Obr. 3 Štruktúra komplexného aniónu [V2O2(O2)4(C2O4)]4–

Z pohľadu štruktúry je významnou časťou zlúčeniny [EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)] práve
komplexný anión (obr. 3). Štruktúra komplexného aniónu je zložená z dvoch deformovaných
pentagonálnych bipyramíd. Centrálnymi atómami oboch bipyramíd sú atómy vanádu, ktorých
koordinačné číslo je 7. Ekvatoriálne roviny sú tvorené štyrmi atómami kyslíka (O1, O2, O3,
O4) z peroxidoskupiny a jedným atómom kyslíka (O6), ktorý pochádza z oxalátoskupiny
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spoločnej pre oba koordinačné polyédre. Jeden vrchol bipyramíd obsadzuje atóm kyslíka
(O7), ktorý je s atómom vanádu viazaný násobnou väzbu (V=O) a druhý vrchol je obsadený
atómom kyslíka (O5) zo spoločnej oxalátoskupiny.
Kryštálová

štruktúra

[EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)]

je

stabilizovaná

niekoľkými

vodíkovými väzbami N–H···O. Každý [{VO(O2)2}2(µ-C2O4)]4– je obklopený desiatimi
[EnH2]2+ katiónmi (Obr.4).

Obr.4 Vodíkové väzby medzi [{VO(O2)2}2(µ-C2O4)]4– aniónom a [EnH2]2+ katiónmi.

Záver
Z reakčného systému V2O5 – NH2CH2CH2NH2 – H2O2 – H2C2O4 · 2H2O –
H2O (HNO3)

pri

pH ≈ 3

bol

kryštalizáciou

získaný

peroxidokomplex

vanádu(V)

[EnH2]2[V2O2(O2)4(C2O4)]. Pripravený komplex je zatiaľ jediným známym viacjadrovým
peroxidokomplexom vanádu(V) s oxalátoligandom. Látka nie je rozpustná v žiadnom
organickom rozpúšťadle. Vo vodnom roztoku je komplex nestabilný, pomerne rýchlo sa
rozkladá

na

sériu

peroxidokomplexov

([V2O2(OH)(O2)4]3–,

[VO(O2)(C2O4)2]3–,

[VO(O2)2(H2O)]–, [VO(O2)2(C2O4)]3–). Popri týchto časticiach však roztok obsahuje aj
pôvodný ión [V2O2(O2)4(C2O4)]4–.
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Štúdium vybraných polymérnych materiálov využitím atómovej silovej
mikroskopie
Ondrej Hanzel, Dana Bakošová
Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií
v Púchove, Katedra priemyselných technológií a materiálov, I. Krasku 491/30, 020 01
Púchov, Slovenská republika; ondrej.hanzel@savba.sk

Abstrakt
V tejto práci sme sa zaoberali štúdiom vybraných polymérnych materiálov použitím atómovej silovej
mikroskopie. V teoretickej časti sme opisovali prehľad súčasného stavu využitia atómovej silovej mikroskopie,
základnú charakteristiku a vlastnosti polymérov, atómový silový mikroskop, jeho princíp fungovania a tiež
režimy, v ktorých pracuje. V praktickej časti sme zisťovali topografiu mikropovrchu gumárenských zmesí,
nízkohustotného a vysokohustotného polyetylénu pomocou atómového silového mikroskopu. V tejto práci sme
sa zaoberali aj skúmaním mechanických vlastností gumárenských zmesí, nízkohustotného a vysokohustotného
polyetylénu v mikrooblastiach, najmä zmenami Youngovho modulu pružnosti na lokálnej úrovni. Tiež sme
zisťovali homogenitu distribúcie plnív v gumárenských zmesiach.

Kľúčové slová: Atómový silový mikroskop; gumárenské zmesi; polyetylén; Youngov modul pružnosti
Úvod a formulácia cieľa
V roku 1986 prišli Gerd Binnig spolu s dvojicou Ch. Berger a C. F. Quate
s vylepšením skenovacieho tunelového mikroskopu. Týmto vylepšením bol atómový silový
mikroskop (atomic force microscopy - AFM), ktorý nám umožňuje skúmať vodivé aj
nevodivé vzorky na úrovni atómov. Od svojho objavenia v roku 1986 sa stal atómový silový
mikroskop jedným z najpoužívanejších nástrojov na skúmanie povrchu rôznych materiálov
v atómovom rozlíšení. Vďačí za to najmä svojmu relatívne jednoduchému použitiu
a zobrazovaniu rozmanitých vzoriek v rôznych prostrediach. Okrem toho, atómový silový
mikroskop nám umožňuje lokálne pozorovať a merať mechanické, magnetické, elektrické,
termické a iné vlastnosti povrchu. Jeho využitie dnes nie je už iba pasívne pozorovanie, ale aj
aktívne vytváranie nanoštruktúr rôznymi nanolitografickými metódami a ďalšie aplikácie.
Preto je táto technológia mimoriadne dôležitá pri rozvoji nanotechnológií [1].
Polyetylén patrí do skupiny polyolefínov. Polyetylén vzniká polymerizáciou etylénu.
Rozlišujeme dva základné druhy polyetylénu: polyetylén s nízkou hustotou LDPE (Low
Density Polyethylene) a polyetylén s vysokou hustotou HDPE (High Density Polyethylene).
Polyetylén je pri bežných teplotách odolný voči vode, neoxidujúcim chemikáliám vrátane
kyselín, zásad a ich roztokov a polárnym rozpúšťadlám. Naopak, nie je odolný voči
nepolárnym rozpúšťadlám, hlavne pri zvýšených teplotách. Polyetylén má výbornú odolnosť
voči nízkym teplotám, krehne až pri -120

o

C. Za zvýšených teplôt sú predmety
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z rozvetveného polyetylénu tvarovo stále asi do 90 oC a predmety z lineárneho polyetylénu do
viac ako 100 oC [2].
PE s nízkou hustotou - LDPE je najdlhšie vyrábaným druhom polyetylénu. Používa sa
predovšetkým na výrobu fólií. Vyrába sa radikálovou polymerizáciou pri teplote asi 200°C a
vysokom tlaku 100-260 MPa. Býva označovaný aj ako vysokotlaký PE. Má relatívne nižšiu
mernú hmotnosť (pod 941 kg/m3 ), lebo vnútorná štruktúra - bočné reťazce - nedovoľujú
kompaktné usporiadanie makromolekúl.
PE s vysokou hustotou – HDPE je definovaný minimálnou hustotou 941 kg/m3. HDPE
je charakteristický veľmi nízkym obsahom rozvetvení polymérnych reťazcov, čo je
dosahované použitím špeciálnych (napr. Ziegler-Natta) katalyzátorov. Polymerizácia prebieha
dostatočne rýchlo už pri teplote 100°C a miernom tlaku. Preto sa produkt označuje tiež ako
nízkotlaký PE. Nízky obsah rozvetvenia polymérnych reťazcov umožňuje intenzívne
pôsobenie intermolekulových síl pozdĺž reťazcov, čo má za následok lepšie fyzikálnomechanické vlastnosti napr. v porovnaní s LDPE [3].
Gumárenské zmesi sa vo všeobecnosti skladajú z kaučukov a prísad, ktoré umožňujú
a uľahčujú ich spracovanie alebo zlepšujú fyzikálne, chemické a rôzne iné vlastnosti. Prísady
do gumárenských zmesí sú potrebné nielen pre zlepšenie fyzikálnych, chemických a iných
vlastností kaučukov, ale pomáhajú nám už pri príprave a spracovaní kaučukových zmesí.
Zloženie týchto zmesí sa vyjadruje v hmotnostných dieloch pripadajúcich na 100
hmotnostných dielov kaučuku a označujeme ich phr (Parts per hundred of rubber). Delíme ich
na spracovateľské prísady, plnivá, vulkanizačné činidlá, urýchľovače vulkanizácie a
antidegradanty [2].
V tejto práci sme sa zaoberali prehľadom súčasného stavu využitia atómovej silovej
mikroskopie v rôznych odvetviach, popisom atómového silového mikroskopu a režimov,
v ktorých pracuje, ako aj princípom jeho fungovania, materiálovými a fyzikálnymi
vlastnosťami vybraných polymérnych materiálov t.j. gumárenských zmesí a polyetylénu.
V praktickej časti práce sme sa zaoberali skúmaním mechanických vlastností vybraných
gumárenských zmesí, nízkohustotného polyetylénu LDPE, vysokohustotného polyetylénu
HDPE, následnou analýzou a zhodnotením experimentálnych výsledkov.
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Výsledky a diskusia
V praktickej časti sme skúmali tri rôzne gumárenské zmesi. Na každej vzorke sme
zisťovali topografiu mikropovrchu na troch rôznych miestach, pri rôznych veľkostiach
sledovanej

plochy.

Merania

boli

uskutočnené

atómovým

silovým

mikroskopom

v kontaktnom režime, kedy sa hrot fyzicky dotýka povrchu vzorky. Cieľom týchto meraní
bolo preskúmať homogenitu distribúcie plniva zo sklonu spektroskopických kriviek
a stanoviť lokálne zmeny Youngovho modulu na vybraných miestach.

Tab. 1 Podiel plnív v gumárenských zmesiach
Zložka zmesi

Zmes 1

Zmes 2

Zmes 3

Podiel sadzí v zmesi (%)

20,5

6,0

35,0

Podiel siliky v zmesi (%)

13,5

30,0

-

Vzorky už na prvý pohľad vykazujú nehomogenity v distribúcii plniva, ktoré sme
ďalej lokálne sledovali snímaním spektroskopickej krivky, zobrazujúcej závislosť sily
spolupôsobenia sondy a povrchu vzorky – sú to krivky priblíženia /oddialenia. Tieto krivky sú
dôležité na získanie informácií o vlastnostiach a zložení povrchu vzorky.
Použitím AFM je možné získať krivky zobrazujúce závislosť sily spolupôsobenia
sondy a povrchu vzorky od vzdialenosti medzi nimi – krivky priblíženia/oddialenia. Tieto
krivky sú dôležité na meranie vertikálnej sily prikladanej k povrchu zo strany hrotu v procese
skenovania. Z krivky môžeme okrem sily vyhodnotiť tiež lokálne variácie pružných vlastností
povrchu.
Krivka priblíženia/oddialenia (obr. 1) je grafickou závislosťou odklonu meracej
konzolky od predĺženia skenovacieho zariadenia. Van der Waalsove sily sú iba jednou
zložkou pôsobenia na odklonenie konzolky. Na meranie budú zároveň vplývať tenké vrstvy
vlhkosti, ktoré sú obyčajné prítomné pri práci s AFM za prítomnosti vzduchu a tiež nečistoty.
Krivky priblíženia/oddialenia, ktoré získame sú dostatočne špecifické pre každú
vzorku a zároveň môžeme na nich vyčleniť všeobecne charakteristické úseky zobrazené na
obrázku č. 1 [4].
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Sila

Vzorka

D

B

A

E

G

C

(G)

Vzdialenosť
(G)

H

Tvrdý materiál

(F)
Pružný materiál

Šmuha
Mastnota

F2

F

Šmuha
Mastnota

Vlhkosť

(F)

Smer pohybu
sondy

(F1)

Obr. 1 Nomogram kriviek priblíženia/oddialenia.

Krivku sme zmerali v dvoch rôznych bodoch na jednej vzorke z každej zmesi. Krivky
dokazujú, že sila medzi sondou a povrchom vzorky je v dôsledku nehomogenít rozdielna.
Nehomogenitu zloženia vzoriek, tiež dokazuje sklon kriviek.
Pre výpočet lokálneho Youngovho modulu z celkového sklonu spektroskopickej
krivky sme použili všeobecnú aproximáciu vybranej časti krivky a Snedonnov model, ktorý
dáva závislosť medzi záťažovým gradientom dP/dh a Youngovym modulom E, v tvare :
dP
dh

[((

)

) ((

) )]

kde E = 1 − ν vz 2 / Evz + 1 − ν s 2 / E s

−1

=

2 A1 / 2

π 1/ 2

E

[I.]

je kombinovaný modul pružnosti materiálu a sondy

Evz – modul pružnosti vzorky, Es – modul pružnosti sondy

νvz – Poissonova konštanta vzorky, νs – Poissonova konštanta sondy
P – normálové zaťaženie, A – kontaktná plocha, h – hĺbka zárezu [5]
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Bod 2

Bod 1

Obr. 2 Zobrazenie topografie mikropovrchu gumárenskej zmesi

Obr. 3 Krivka priblíženia/oddialenia pre bod 1

Obr. 4 Krivka priblíženia/oddialenia pre bod 2
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Záver
V tejto práci sme skúmali tri gumárenské zmesi s rôznymi zloženiami. Pri každej
zmesi sme sledovali topografiu mikropovrchu na troch rôznych miestach a každé miesto sme
snímali v troch rôznych veľkostiach snímanej plochy. Už z týchto topografických pozorovaní
sme usudzovali, že vzorky nie sú homogénne. To sa potvrdilo aj pri snímaní
spektroskopických kriviek na všetkých troch zmesiach. Zo sklonu spektroskopickej krivky
a aproximáciou na Sneddonov model sme určili mieru nehomogenity v distribúcií plniva. Zo
spektroskopických kriviek a výpočtov sme zistili, že najväčšie nehomogenity má zmes 3,
ktorá ako plnivo obsahuje iba sadze. Strednú mieru nehomogenity v distribúcií plniva
dosahovala zmes 1, ktorá obsahuje sadze aj siliku. Najmenšiu mieru nehomogenít vykazovala
zmes 2, ktorá obsahovala najviac siliky. Tieto výsledky možno vysvetliť tým, že silika bola
lepšie zakomponovaná do matrice gumárenskej zmesi ako sadze. Preto gumárenské zmesi,
ktoré obsahovali viac siliky vykazovali menšiu mieru nehomogenity v distribúcií plniva ako
tie s minimálnym alebo žiadnym obsahom siliky. Ďalej sme v tejto práci skúmali
nízkohustotný

a vysokohustotný

polyetylén.

Pri

oboch

sme

sledovali

topografiu

mikropovrchu. Z týchto topografických meraní a sklonu spektroskopických kriviek sme
usúdili, že vzorky sú homogénne.
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Pokročilé elektroforetické stanovenia polutantov a biomarkerov
v enviromentálnych a biologických matriciach na čipoch s vodivostnou
detekciou
Michal Horčičiak, Marián Masár, Peter Troška
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská Dolina, 84215 Bratislava, Slovenská republika,
Michalhorciciak@gmail.com
Abstrakt
Cieľom práce bolo ukázať možnosti využitia čipu so spájanými separačnými kanálikmi (CC)
v kapilárnej zónovej elektroforéze (CZE), resp. v izotachoforéze kombinovanej on-line s CZE (ITP-CZE) pri
separáciách rôznych (vybraných) biomarkerov a polutantov v biovzorkách resp. enviromentálnych matriciach. Pri
analýze glyfozátu, potenciálneho polutantu v pitných vodách, bola použitá on-line kombinácia ITP-CZE
uskutočnená na CC čipe so zvýšenou dávkovacou kapacitou a vodivostnou detekciou. Stanovené stopové
koncentrácie glyfozátu v komplexnej environmentálnej matrici (pitná voda), boli cca. 100-násobne nižšie ako
nariaďuje US EPA. Prezentované CZE a CZE-CZE analytické metódy na CC čipe s vodivostnou detekciou
umožnili rýchle, reprodukovateľné a citlivé stanovenia dusičnanov a dusitanov vo vzorkách mozgomiechového
moku (CSF).

Kľúčové slová: Čipová elektroforéza, Enviro- a biovzorky, Vodivostná detekcia

Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti sa v analytickej chémii kladie dôraz na vysoko-účinné separačné metódy
ako sú plynová chromatografia (GC), vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC)
a kapilárna elektroforéza (CE). Tento trend súvisí s potrebou riešiť zložité analytické
problémy v oblasti environmentálnej analýzy a bio-analýzy. CE techniky umožňujú
uskutočniť rýchle, vysoko-účinné a citlivé separácie iónogénnych látok prítomných v malých
objemoch vzoriek (µl-nl). CE separácie sú založené na rozdieloch v rýchlostiach migrácie
elektricky nabitých častíc v roztoku, gély alebo v micelárnom roztoku v kapilárach resp.
kanálikoch, na ktoré sa aplikuje elektrické pole [1-4]. CE metódy sú v súčasnosti považované
za hlavné separačné nástroje v miniaturizovaných analytických systémoch (lab-on-a-chip). Je
to

spôsobené

tým,

že

veľmi

dobre

zapadajú

do

koncepcie

miniaturizovaných

automatizovaných analytických systémov („micrototal analysis systems“; µTAS) a z hľadiska
miniaturizácie ponúkajú viac výhod ako chromatografické metódy. Rozlíšenie analytov ako aj
ich kvantifikácia v CE úzko súvisia s typom (iónogénnej) matrice. V multi-zložkových
matriciach biologického alebo environmentálneho pôvodu pri potrebe separácie alebo
stanovenia stopových koncentrácií analytov je potrebné využiť rôzne techniky predúpravy
vzoriek. Výber vhodnej predúpravnej techniky závisí od fyzikálno-chemických vlastností
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analytov, zložiek matrice ako aj od CE metódy, ktorou bude analyt separovaný alebo
stanovovaný [5]. Jednotlivé predúpravné techniky musia v zásade spĺňať okrem vysokej
výťažnosti analytu a minimálnej kontaminácie vzorky, aj iné základné predpoklady [6].
Hlavnými sú kompatibilita s CE separáciou, eliminácia zložiek matrice migrujúcich v
blízkosti analytu, odstránenie zložiek matrice negatívnym spôsobom interagujúcich
s analytom, zmena charakteru matrice (napríklad eliminácia proteinických zložiek, ak je
cieľom analýza látok nízko-molekulárného charakteru), významné zníženie celkového počtu
iónogénnych zložiek matrice a ich koncentrácií, ak je predmetom záujmu stanovenie látok na
stopovej a ultra-stopovej koncentračnej úrovni spojené s dávkovaním väčšieho objemu vzorky
a možnosť on-line spojenia s CE separáciou. Keďže neexistuje ideálna predúpravná technika,
ktorá by spĺňala všetky vyššie uvedené podmienky, je potrebné v konkrétnom prípade
zadefinovať hlavné požiadavky, ktoré majú v danom prípade prioritu. Riešením daného
analytického problému môže byť aj kombinácia viacerých predúpravných techník s finálnou
CE separačnou metódou.

Materiál a metódy
CE experimenty boli uskutočňované na polymetylmetakrylátovom (PMMA) čipe so
spájanými

separačnými

kanálikmi

(CC)

a integrovanými

vodivostnými

senzormi.

Schematické usporiadanie kanálikov na CC čipe a ich rozmery sú uvedené na obr.1.
b

a

C-S

C-TE

C-TE

TE

C-S
W

S
D1

W
C-LE

D1

BF
LE

C-LE

BF
LE

D2
C-BE

TE

S

BE

D2
C-BE

BE

Obr. 1. Schéma CC PMMA čipu.
C-S = Dávkovacie kanáliky s objemom (a) 0,9 µl a (b) 9,9 µl; C-TE = kanálik pre zakončujúci elektrolyt; C-LE =
ITP separačný kanálik (objem 4,5 µl; 59 × 0,2-0,5 × 0,14-0,2 mm [dĺžka × šírka × hrúbka]) s Pt vodivostným
detektorom D1 (7 × 0,26 × 0,14 mm); C-BE = CZE separačný kanálik (objem 4,3 µl; 56 × 0,2-0,5 × 0,14-0,2
mm) s Pt vodivostným detektorom D2 (7 × 0,26 × 0,14 mm); BF = bifurkačný priestor; W = odpad.

CE separácie boli uskutočňované v hydrodynamicky uzatvorenom separačnom systéme
s potlačeným elektroosmotickým tokom. Elektroosmotický tok na CC čipe bol eliminovaný
prídavkom polyméru – metylhydroxyetylcelulózy do roztokov elektrolytov, ktoré vypĺňali
(separačné) kanáliky na čipe.
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Výsledky a diskusia
Cieľom práce bolo ukázať možnosti využitia CC čipu v kapilárnej zónovej
elektroforéze (CZE) resp. v izotachoforéze kombinovanej on-line s kapilárnou zónovou
elektroforézou (ITP-CZE) pri separáciách rôznych (vybraných) biomarkerov a polutantov
v biovzorkách resp. enviromentálnych matriciach.
Pri riešení problému stanovenia dusičnanov a dusitanov v mozgomiechovom moku
metódou CZE na CC čipe sa pri optimalizácii kládol dôraz na správny výber nosného
elektrolytu a jeho pH. Rýchle a citlivé CZE rozlíšenie dusičnanov a dusitanov od ostatných
zložiek matrice a čistota použitého elektrolytu boli hlavné aspekty pri hľadaní vhodného
nosného elektrolytu. Octanový nosný elektrolyt o pH = 3,8 bol vybraný ako optimálny pre
stanovenie

dusičnanov

a dusitanov

na

CC

čipe.

Prídavok

3-(N,N-

dodecyldimetylamónio)propán-1-sulfonátu (DDAPS) významne ovplyvňoval efektívne
pohyblivosti dusičnanov a dusitanov a umožnil rozlíšiť dusičnany od chloridov a dusičnany
od dusitanov. Potreba použitia DDAPS vyplýva z daných separačných podmienok, pri ktorých
sú efektívne pohyblivosti daných iónov veľmi blízke.
V reálnych vzorkách CSF sa popri dusičnanoch a dusitanoch nachádzajú pri danom pH
nosného elektrolytu aj ďalšie anionicky migrujúce ióny (C2O42-, PO43-, Cl-) Tieto anióny sú
zastúpené na vyšších koncentračných úrovniach a môžu byť potenciálnymi komigrantmi.
Hlavným komigrantom sú chloridy, ktoré sa nachádzajú v mozgomiechovom moku na 5000krát vyššej úrovni v porovnaní s dusičnanmi a migrujú v ich blízkosti. Preto je nutné okrem
vhodného zriedenia vzorky, aj časť chloridov odstrániť. CZE-CZE realizované na CC čipe v
režime prepínania kolón (CS) umožnil odviesť veľkú časť chloridov (cca. 90%) v prvom
separačnom kanáliku (obr. 2). Druhým prístupom, ktorý bol aplikovaný na odstránenie
chloridov pred samotnou analýzou bolo použitie SPE (extrakcia tuhou fázou) na báze IC-Ag
mikrokolóniek, ktoré bez ďalšej kontaminácie umožnili odstrániť cca. 90% chloridov (obr. 2).
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Obr. 2 CZE a CZE-CZE separácie dusičnanov a dusitanov v CSF na CC čipe a off-line SPE predúprava
Elektroforeogramy zo separácie dusičnanov a dusitanov v CSF: (a) CZE separácia dusičnanov a dusitanov v 50krát zriedenej vzorke CSF bez predúpravy (b) on-line CZE-CZE separácia dusičnanov a dusitanov v 50-krát
zriedenej vzorke CSF s odstránením 90% chloridov a (c) CZE separácia dusičnanov a dusitanov v 50-krát
zriedenej vzorke CSF po extrakčnej predúprave na Ag+ sorbente.

Príkladom využitia CC čipu v analýze polutantov v komplexnej enviromentálnej
matrici je stanovenie pesticídu - glyfozátu v pitných vodách. Glyfozát je jedným
z najpoužívanejších pesticídov v poľnohospodárstve. Glyfozát je v životnom prostredí veľmi
mobilný, z čoho plynie riziko kontaminácie podzemných vôd. US EPA (Americká agentúra
pre ochranu životného prostredia) určila maximálnu prípustnú koncentráciu (MCL) pre
glyfozát v pitných vodách na hodnotu 700 µg/l.
Stanovenie glyfozátu v pitných vodách bolo realizované metódou ITP-CZE s využitím
vodivostnej detekcie na CC čipe. ITP realizovaná v prvom separačnom kanáliku bola použitá
ako koncentračná a dávkovacia technika pre rýchle CZE rozlíšenie a detekciu glyfozátu
v druhom separačnom kanáliku. CC čip bol vybavený dvoma dávkovacími kanálikmi o
objeme 0,9 a 9,9 µl, pričom objem oboch ITP a CZE separačných kanálikov bol spolu 9,3 µl
(obr. 1). CC čip so zvýšenou separačnou kapacitou (9,9 µl objem dávkovanej vzorky) bol
použitý s cieľom dosiahnuť extrémne nízke limity detekcie (LOD) pre glyfozát.
Použitím CC čipu v režime zvýšenej dávkovacej kapacity (objem dávkovanej vzorky
bol približne rovnaký ako objem separačných kanálikov na CC čipe) sme dosiahli extrémne
nízke LOD pre glyfozát na ppb koncentračných úrovniach (obr. 3. Odhadnutý LOD pre
glyfozát pri extrémne veľkom objeme dávkovanej vzorky (9,9 µl) bol 2,7 µg/l.
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Obr. 3 Elektroforeogram z ITP-CZE separácie glyfozátu na koncentračnej úrovni blízkej jeho limitu
kvantifikácie na CC čipe so zvýšeným objemom dávkovania vzorky. Dávkovaná vzorka (9.9 µl): (a) 50 %
zakončujúci elektrolyt (slepý pokus), (b) 10 µg/l glyfozát v 50 % zakončujúcom elektrolyte. Prúd bol
stabilizovaný na 20 µA v oboch ITP a CZE separačných kanálikoch. G = vodivosť.

ITP-CZE analýzy modelových a reálnych vzoriek (pitná voda s prídavkom známych
koncentrácií glyfozátu; obr. 4) poskytli veľmi priaznivé krátkodobé (v rámci jedného dňa)
a dlhodobé (v rámci piatich dní) opakovateľnosti migračných a kvantitatívnych parametrov
pre glyfozát. Opakovateľnosti migračných časov pre glyfozát sa pohybovali v rozmedzí 0,14,5 % RSD a plôch píkov v rozmedzí 0,1-7,3 % RSD. Výťažnosti glyfozátu vo vzorkách vôd
(s prídavkom 10-100 µg/l glyfozátu) sa pri danom dávkovanom objeme pohybovali v rozsahu
99-119 %. Predúprava vzoriek spočívala iba v ich odplynení (ultrazvukom) a vhodnom
nariedení (1:1) v zakončujúcom elektrolyte.

T

a

GLYP

R

G
GLYP*

d
300 mV

5 mV

c
b

L
400

410

time (s)

420

550

600

650

700

time (s)

Obr. 4 ITP-CZE separácie GLYP vo vzorkách vôd na CC čipe so zvýšeným objemom dávkovanej vzorky.
Dávkovaná vzorka (9.9 µl): (a) ITP stupeň ITP-CZE separácie (b, c, d) CZE stupeň ITP-CZE separácie. (a,b)
pitná voda riedenú v pomere 1:1 v 50 % zakončujúcom elektrolyte; (c) rovnako ako v (b) s prídavkom 10 µg/l
GLYP; (d) rovnako ako v (b) s prídavkom 50 µg/l GLYP. Prúd bol stabilizovaný na 20 µA v oboch ITP aj CZE
kanálikoch. G = vodivosť.
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Záver
V práci boli ukázané možnosti aplikácie CC čipu s integrovanou vodivostnou
detekciou pri stanovení polutantov v enviromentálnych resp. biomarkerov v biologických
matriciach. Pri analýze glyfozátu, potenciálneho polutantu v pitných vodách, bola použitá online kombinácia ITP-CZE uskutočnená na CC čipe so zvýšenou dávkovacou kapacitou
a vodivostnou

detekciou.

Stanovené

stopové

koncentrácie

glyfozátu

v komplexnej

environmentálnej matrici (pitná voda), boli na cca. 100 násobne nižšej úrovni ako nariaďuje
US EPA. Prezentované CZE a CZE-CZE analytické metódy na CC čipe s vodivostnou
detekciou umožnili rýchle, reprodukovateľné a citlivé stanovenia dusičnanov a dusitanov v
reálnych vzorkách CSF.
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Vplyv koncentrácie vybraných kovov na sorpčné vlastnosti bentonitu
z ložiska Lieskovec
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Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie, Tajovského 40, 974 01
Banská Bystrica, Slovensko; ladislav.hromada@gmail.com

Abstrakt
Práca sa zaoberá sledovaním vplyvu začiatočnej koncentrácie Pb2+ a Cu2+ iónov na sorpčné vlastnosti
bentonitu z ložiska Lieskovec. Experimenty prebiehali v uzavretom systéme pri laboratórnej teplote s prírodným
neupravovaným bentonitom, ktorého hlavným minerálom je Fe-montmorillonit. S rastúcou začiatočnou
koncentráciou kovu sa zvyšuje množstvo adsorbované na jednotku bentonitu v rovnováhe a znižuje sa percento
adsorpcie. Pre obidva kovy bola zostrojená Freundlichova a Langmuirova adsorpčná izoterma. Langmuirova
adsorpčná izoterma lepšie vystihuje adsorpčné vlastnosti použitého sorbentu. Z nameraných výsledkov vyplýva,
že olovo sa na bentonit z Lieskovca sorbuje vo väčšej miere ako meď.

Kľúčové slová: bentonit; izoterma; adsorpcia; olovo; meď

Úvod a formulácia cieľa
Ílové minerály možno považovať za jednu z najvýznamnejších skupín anorganických
látok prírodného pôvodu. Vďaka svojmu veľkému vnútornému povrchu sa zaraďujú medzi
najúčinnejšie prírodné sorbenty. Väčšina ílových minerálov (vrátane bentonitov) patrí do
skupiny hlinitokremičitanov s vrstevnatou štruktúrou. U týchto látok prebieha výmenná
adsorpcia prevažne len na povrchu a ich sorpčná kapacita býva preto relatívne malá [1].
Vplyv koncentrácie na adsorpciu popisujú adsorpčné izotermy. Pre analytické
vyjadrenie izoteriem bolo navrhnutých viacero empirických a semiempirických vzťahov,
z ktorých pre adsorpciu z roztokov najviac vyhovuje buď Freundlichova alebo Langmuirova
izoterma [2]. Freundlichova izoterma platí zvyčajne pre fyzikálnu adsorpciu a pre adsorpciu
na heterogénnych povrchoch s rôznymi aktívnymi miestami. Langmuirova izoterma platí
obvykle pre chemisorpciu či elektrostatickú adsorpciu, kedy sa na povrchu adsorbenta tvorí
len monomolekulová vrstva a všetky aktívne centrá sú rovnocenné [1].
Ložisko Lieskovec je situované v západnej časti Zvolensko - Slatinskej kotliny.
Horniny budujúce ložisko sa začleňujú k vulkanosedimentárnym typom budujúcim výplň
kotliny. Prevažne ide o bentonitické íly, prachovité íly, piesčito – prachovité íly s tufitickou
prímesou, šošovky štrkov a pieskov, no hlavne andezitové tufy a tufity, silne bentonitizované
[3].
Meď patrí medzi esenciálne prvky pre ľudský organizmus, pre vodné organizmy je
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však silne toxická. V koncentráciách od 0,1 mg.dm-3 negatívne ovplyvňuje organoleptické
vlastnosti vody (chuť).

má vysoký akumulačný

koeficient (rádovo 105) a pre svoju toxicitu je vo vode veľmi závadné [1]. Na odstraňovanie
týchto kovov z vody sa často používajú metódy, ktoré sú finančne náročné a málo účinné.
Preto sa hľadajú efektívnejšie spôsoby, ku ktorým možno zaradiť aj adsorpciu s použitím
prírodných sorbentov.
Cieľom práce je sledovanie vplyvu začiatočnej koncentrácie Pb2+ a Cu2+ iónov na
sorpčné vlastnosti bentonitu z ložiska Lieskovec.

Materiál a metódy
Experimenty prebiehali v uzavretých Erlenmayerových bankách pri laboratórnej
teplote. Zásobné roztoky boli pripravené z Pb(NO3)2 resp. CuSO4.5H2O (p.a, Merck)
a deionizovanej vody. V banke sa zmiešalo 0,5000 g bentonitu (frakcia < 200 µm) a 100 cm3
roztoku kovu danej koncentrácie. pH roztoku sa upravilo na požadovanú hodnotu (pH = 4
v prípade Pb resp. pH = 6 v prípade Cu) prídavkom malého množstva 0,1 mol.dm-3 HNO3.
Zmes bola občas premiešavaná. Na konci merania bola suspenzia centrifugovaná (10 minút
pri 12 000 ot.min-1) a bola zistená konečná hodnota pH (pH-meter Multi 340i, WTW).
Na stanovenie kovov bol použitý atómový absorpčný spektrometer AVANTA Σ
s plameňovou atomizáciou (GBC Scientific). Ako zdroj žiarenia bola použitá výbojka s dutou
katódou, s napájacím prúdom 3,00 mA, vlnovou dĺžkou 222,60 nm (Cu), 283,30 nm (Pb).
Šírka štrbiny bola 0,5 nm, výška štrbiny NORMAL. Typ plameňa bol použitý vzduch/acetylén
pri prietokoch acetylénu 1,10 dm3.min-1 a vzduchu 11,50 dm3.min-1. Relatívne chyby meraní
AAS boli menšie ako 5 %. Vyhodnotenie výsledkov ako aj obsluha prístroja bola uskutočnená
softwarom GBC Avanta ver.2.0.
Množstvo kovu adsorbované na jednotku bentonitu v rovnováhe qe (mg.g-1), resp.
v čase t qt (mg.g-1) a percento adsorpcie Ads.(%) boli vypočítané použitím vzťahov:
qe =

( co − ce )V
m

qt =

( co − ct )V
m

Ads.(%) =

co − ce
.100
co

[I.]
[II.]

[III.]
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kde co je začiatočná koncentrácia kovového iónu v roztoku (mg.dm-3), ct je koncentrácia
kovového iónu v roztoku v čase t (mg.dm-3), ce je rovnovážna koncentrácia kovového iónu
v roztoku (mg.dm-3), V je objem roztoku (dm3) a m je množstvo použitého bentonitu (g).

Výsledky a diskusia
Chemické zloženie bentonitu z ložiska Lieskovec je opísané v prácach viacerých
autorov [4-6]. V porovnaní s inými slovenskými bentonitmi je celkový obsah Fe2O3 vyšší.
Mősbauerovou spektroskopiou sa zistilo, že väčšina železa sa nachádza vo forme Fe(III) a iba
menej ako 5 % je vo forme Fe (II) [4, 7]. Z mineralogického hľadiska je dominantným
minerálom Fe-montmorillonit. V menšej miere obsahuje aj ďalšie prímesi najmä kaolinit,
kremeň, živce [8].
Aby sme vylúčili tvorbu nerozpustných foriem olova a medi v zásaditom prostredí boli
experimenty uskutočnené pri pH = 4 (Pb) resp. pH = 6 (Cu). S rastúcou začiatočnou
koncentráciou kovu sa zvyšuje množstvo adsorbované na jednotku bentonitu v rovnováhe
a znižuje sa percento adsorpcie, čo potvrdzuje závislosť uvedená na Obr. 1.

Obr. 1 Závislosť Ads. % a množstva nasorbovaného olova a medi od začiatočnej koncentrácie
(0,5000 g sorbentu, 100 cm3 roztoku Pb2+ resp. Cu2+, pH = 4 (pre Pb) resp. 6 (pre Cu), t = 20°C)

Na vyjadrenie závislosti adsorbovaného množstva kovového iónu od jeho rovnovážnej
koncentrácie v roztoku sme zostrojili pre obidva kovy v rozsahu koncentrácií od 50 do 500
mg.dm-3 Freundlichovu a Langmuirovu izotermu (Obr. 2 a 3).
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Freundlichovu izotermu možno vyjadriť vzťahom:
1

qe = K f .cen

[IV.]

Na overenie, či experimentálne údaje vyhovujú tejto izoterme sa vzťah linearizuje:
1
log q e = log K f + log ce
n

[V.]

kde Kf je konštanta vzťahovaná k adsorpčnej kapacite a n je empirický parameter vyjadrujúci
intenzitu adsorpcie, ktorý sa mení s heterogenitou adsorbentu.

Langmuirova izoterma je vyjadrená vzťahom:

qe =

q m .b.ce
1 + b.ce

[VI.]

resp. v linearizovanej forme:

ce
1
1
=
+
ce
qe b.qm qm

[VII.]

kde qm udáva maximálnu monovrstvovú adsorpčnú kapacitu a b je rovnovážna konštanta
závislá od sorpčnej energie.
Parametre Langmuirovej aj Freundlichovej izotermy sú uvedené v Tab. 1.
Langmuirova adsorpčná izoterma lepšie vystihuje adsorpčné vlastnosti použitého sorbentu.
Hodnoty maximálnych adsorpčných kapacít qm, ktoré sme zistili (11,34 mg.g-1 pre Cu2+ a
32,68 mg.g-1 pre Pb2+), sú porovnateľné s údajmi, ktoré uvádzajú iní autori (napr. pre Pb2+
Tab. 2).

Obr. 2 Linearizované Langmuirove izotermy
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Obr. 3 Linearizované Freundlichove izotermy

Tab. 1 Parametre Langmuirovej aj Freundlichovej izotermy pre sorpciu kovových iónov na bentonit
Langmuirove parametre
Kovový ión

3

-1

Freundlichove parametre

qm (mg.g )

b (dm .g )

R

Kf (mg.g-1)

1/n

R2

Cu2+

11,34

0,085

0,996

4,66

0,15

0,882

2+

32,68

0,031

0,997

4,17

0,36

0,973

Pb

-1

2

Tab. 2 Adsorpčné kapacity rôznych ílových minerálov pre Pb2+
prírodný bentonit
-1

montmorillonit

qm (mg.g )

18,08

19,19

7,56

82

57,0

31,44

Lit.

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Porovnaním nameraných výsledkov vyplýva, že olovo sa na bentonit z Lieskovca
sorbuje vo väčšej miere ako meď, čo je v súhlase s teóriou, že prednostne sa budú sorbovať
katióny s menším hydratačným polomerom a väčšou hustotou náboja [1]. Iónový polomer
Cu2+ je menší vzhľadom na Pb2+, avšak akvatovaný Cu2+ ión má odlišnú geometriu
(tetragonálna distorzia spôsobená Jahn-Tellerovym javom), preto jeho hydratačný polomer je
väčší a tak sa meď nebude sorbovať lepšie ako Pb. Hodnoty hydratačných a iónových
polomerov, ako aj hydratačnej energie sú uvedené v Tab. 3.
Tab. 3 Hydratačné polomery, iónové polomery, hydratačné energie pre Pb2+ a Cu2+ [15]
Katión

Hydratačný polomer (Å)

Iónový polomer (Å)

Hydratačná energia (kJ/mol - ión)

2+

4,19

0,73

- 2 021,9

2+

4,01

1,32

- 1 435,6

Cu
Pb

891

CHÉMIA

Záver
Z výsledkov, ktoré sú opísané v tejto práci možno konštatovať, že začiatočná
koncentrácia Pb2+ a Cu2+ iónov má výrazný vplyv na sorpčné vlastnosti bentonitu z ložiska
Lieskovec. S narastúcou koncentráciou kovu sa zvyšuje množstvo adsorbované na jednotku
bentonitu v rovnováhe a znižuje sa percento adsorpcie. Langmuirova adsorpčná izoterma
lepšie vystihuje adsorpčné vlastnosti použitého bentonitu. Porovnaním výsledkov vyplýva, že
olovo sa na bentonit z Lieskovca sorbuje vo väčšej miere ako meď.
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Vplyv zmeny pH prostredia na sorpciu olova na bentonit z Lieskovca
Ladislav Hromada, Zuzana Melichová
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra chémie, Tajovského 40, 974 01
Banská Bystrica, Slovensko; ladislav.hromada@gmail.com

Abstrakt
Práca sa zaoberá štúdiom sorpcie olova z modelových roztokov na bentonit z Lieskovca, ktorý možno
zaradiť do Fe-montmorillonitovej skupiny. Vplyv zmeny pH prostredia na adsorpciu Pb2+ iónov sa sledoval
v intervale pH 2 – 9,5 pre koncentráciu 50 mg.dm-3 Pb2+ iónov. Hodnota pH má výrazný vplyv na sorbovanie
olova. Pri nízkej hodnote pH možno pozorovať nízke percento nasorbovaného množstva, čo sa dá pripísať
výraznému konkurenčnému vplyvu vodíkových iónov a narušenej štruktúre bentonitu. Pri vyšších hodnotách pH
dochádza nielen k sorpcii, ale tiež ku zrážaniu Pb2+ iónov.

Kľúčové slová: sorpcia; olovo; bentonit; Lieskovec; vplyv pH

Úvod a formulácia cieľa
Antropogénnou činnosťou sa do životného prostredia dostávajú v čoraz väčšom
množstve toxické kovy, ktoré svojimi vlastnosťami ohrozujú živé organizmy a aj človeka.
Hlavným zdrojom znečistenia recipientov kovmi sú odpadové vody zo závodov používajúcich
materiály s obsahom ťažkých kovov. Ich čistenie býva často finančne náročné a málo účinné.
Preto sa pozornosť často obracia na využívanie rôznych prírodných, finančne málo náročných
materiálov. Jedným z takýchto materiálov sú bentonity.
Olovo nepatrí k esenciálnym prvkom, má vysoký akumulačný koeficient (rádovo
105) a pre svoju toxicitu je vo vode veľmi závadné [1]. V ľudskom organizme sa hromadí
predovšetkým v kostiach. Pri dlhodobej expozícii olovom sa zistili poruchy krvotvorby,
tráviacich funkcií a svalovej činnosti. Olovo pôsobí neurotoxicky a považuje sa za potenciálny
karcinogén [2].
Bentonity možno zaradiť medzi ílové minerály s vrstevnatou štruktúrou, ktorých
hlavnou zložkou je montmorillonit. Jeho vrstvy sú tvorené z dvoch sietí tetraédrov SiO4,
medzi ktorými je jedna oktaédrická sieť MO4(OH)2, kde M môže byť Al(III), Fe(III), Mg(II),
Fe(II). Základná príčina adsorpčného správania sa bentonitov je daná prítomnosťou záporného
náboja na povrchu, ktorý vzniká čiastočnou substitúciou centrálnych atómov atómami
v nižšom oxidačnom stupni v tertaedrickej (Al(III) za Si(IV)) aj oktaedrickej (Mg(II) za
Al(III)) sieti. So záporným nábojom bezprostredne súvisí aj schopnosť prijímať a vymieňať
v medzivrstvovom priestore vymeniteľné katióny (najčastejšie Ca2+, Mg2+ a Na+) [3].
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Na Slovensku sa nachádza niekoľko významných ložísk bentonitov, ako napr. Jelšový
potok, Lieskovec, Kopernica a Lastovce. Bentonit z ložiska Lieskovec je tvorený prevažne
Fe-montmorillonitom [4]. Štúdiom jeho chemického a mineralogického zloženia sa zaoberali
Andrejkovičová, et al. [5, 6], ktorí sledovali tiež jeho geotechnické vlastnosti [6]. Galamboš,
et al. podrobne popísal sorpciu stroncia [7, 8] a cézia [8, 9] na slovenské bentonity. Bola tiež
sledovaná adsorpcia Pb2+, Zn2+, Cu2+ a Cd2+ iónov na bentonit z Lieskovca za rôznych
podmienok [10].
Cieľom práce je sledovanie vplyvu pH prostredia na sorpciu Pb2+ iónov na bentonit
z ložiska Lieskovec.

Materiál a metódy
Použitý bentonit s veľkosťou frakcie < 200 µm bol sušený pri teplote 105°C dve
hodiny a následne uložený v exsikátore.
Experimenty prebiehali v uzavretých Erlenmayerových bankách pri laboratórnej
teplote. Zásobné roztoky boli pripravené z Pb(NO3)2 (p.a, Merck) a deionizovanej vody. Na
experimenty sa odoberalo 100 cm3 roztoku s koncentráciou Pb2+ iónov 50 mg.dm-3. Po pridaní
0,5000 g bentonitu sa pH roztokov upravilo na požadovanú hodnotu v intervale 2 – 9,5
prídavkom potrebného množstva 0,1 mol.dm-3 HNO3 alebo NaOH. Zmes bola občas
premiešavaná. Na konci merania (po 2 hodinách) bola suspenzia centrifugovaná (10 minút pri
12 000 ot.min-1) a bola zistená koncentrácia Pb, Ca, Mg, Na a K ako aj konečná hodnota pH.
Na meranie pH bol použitý pH-meter Multi 340i s elektródou SenTix 41 (WTW).
Množstvá kovov

v roztoku

sa zisťovali

pomocou

atómového

absorpčného

spektrometra Avanta Σ s plameňovou atomizáciou (GBC Scientific). Vyhodnotenie výsledkov
ako aj obsluha prístroja bola uskutočnená softwarom GBC Avanta ver.2.0. Relatívne chyby
meraní AAS boli menšie ako 5 %.

Výsledky a diskusia
Závislosť množstva nasorbovaného olova od pH je uvedená na Obr. 1. Ads (%) je
precento adsorpcie vypočítané podľa vzťahu:

Ads.(%) =

co − c e
.100
co

kde co je začiatočná koncentrácia iónu v roztoku (mg.dm-3) a

[I.]
ce je jeho rovnovážna

koncentrácia (mg.dm-3).
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Obr. 1 Závislosť množstva nasorbovaného olova od pH
(0,5000 g sorbentu, 100 cm3 roztoku, c(Pb2+) = 50 mg.dm-3, t = 20°C)

Pri nízkych hodnotách pH sa prednostne adsorbujú z roztoku H+ ióny, Pb2+ ióny sa
sorbujú málo. Nízke percento nasorbovaného množstva kovu je možné pripísať výraznému
konkurenčnému vplyvu vodíkových iónov a narušenej štruktúre bentonitu [11]. Keďže na
povrchu je záporný náboj, s ktorým bezprostredne súvisí aj schopnosť prijímať a vymieňať
v medzivrstvovom priestore vymeniteľné katióny, pri nízkej hodnote pH dochádza
k prevažnému uvoľňovaniu Ca2+ a v menšej miere aj Mg2+. S rastúcou hodnotou pH sa
množstvo nasorbovaného Pb2+ zvyšuje a klesá koncentrácia Ca2+ a Mg2+ iónov v roztoku. Od
pH 6 sa v roztoku mierne zvyšuje koncentrácia Na+ iónov, čo je spôsobené tým, že začiatočná
hodnota pH roztoku bola upravovaná prídavkom NaOH (Obr. 2).
Pri vyšších hodnotách pH (pH > 6) dochádza k zrážaniu Pb2+ iónov a tvorbe
nerozpustného Pb(OH)2 ako aj ďalších hydroxidokomplexov [12]. Podľa Donata
montmorillonit môže adsorbovať ťažké kovy dvomi odlišnými mechanizmami: katiónovou
výmenou v medzivrstvovom priestore vyplývajúcou z interakcií medzi iónmi a záporným
nábojom na povrchu a tvorbou komplexov prostredníctvom Si–O− a Al–O− skupín na povrchu
ílových častíc. Obidva mechanizmy sú závislé od pH.
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Obr. 2 Závislosť koncentrácie vybraných kovov v roztoku od pH
(0,5000 g sorbentu, 100 cm3 roztoku, c(Pb2+) = 50 mg.dm-3, t = 20°C)

Hodnoty percenta adsorpcie ako aj množstvo Pb2+ iónov adsorbované na jednotku
bentonitu v rovnováhe stúpajú so zvyšujúcou sa hodnotou pH v roztoku. Hodnota percenta
adsorpcie približujúca sa k 99 % bola dosiahnutá pri sorpcii Pb2+ iónov na bentonitoch
z ložiska Lieskovec pri pH 6.
Na základe uvedených závislostí je možné konštatovať, že okrem základného
adsorpčného mechanizmu, ktorým je katiónová výmena, pri vyšších hodnotách pH prebiehajú
tiež komplexotvorné reakcie a tvorba nerozpustných zlúčenín olova.

Záver
Výsledky opísané v tejto práci poukazujú na to, že zmena pH prostredia má výrazný
vplyv na adsorpciu Pb2+ iónov na použitý prírodný bentonit. Pri nízkych hodnotách pH sa
nasorbovalo len malé množstvo kovu, čo spôsobil výrazný konkurenčný vplyv vodíkových
iónov a narušená štruktúra bentonitu. Pri vyšších hodnotách pH dochádzalo nielen k sorpcii,
ale tiež ku zrážaniu Pb2+ iónov.
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Vplyv intra- a intermolekulových interakcií na fotochemickú reaktivitu
isatín-3-fenylsemikarbazónov
Klaudia Jakusová, Jana Donovalová, Henrieta Stankovičová, Anton Gáplovský
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav, Mlynská dolina,
842 15 Bratislava, Slovenská republika, jakusova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Geometrické izoméry (I) a (II) N-metylisatín-3-(4-fenyl)semikarbazónu boli študované z hľadiska ich
perspektívneho použitia ako fotochromné materiály využiteľné pre konštrukciu foto-indukovaných prepínačov,
optických pamäti a pod. Bola preštudovaná fotochemická izomerizácia týchto zlúčenín v roztoku, ktorá bola
inicializovaná UV svetlom. Polarita prostredia, inter a intramolekulové interakcie modifikujú priestorové
usporiadanie a štruktúru študovaných zlúčenín a tým ovplyvňujú aj ich fotochemickú reaktivitu.

Kľúčové slová: N-metylisatín-3-(4-fenyl)semikarbazón; fotoizomerizácia; tautomerizácia; intermolekulové
interakcie; intramolekulové interakcie

Úvod a formulácia cieľa
V poslednom období sa venuje veľká pozornosť príprave zlúčenín, ktoré podliehajú
fotoizomerizácii s cieľom využiť ich pre praktické aplikácie v elektronike ako prepínače,
pamäťové média, senzory a pod. Inter a intramolekulové interakcie, špeciálne vodíkové väzby
ako relatívne slabé interakcie zohrávajú významnú úlohu v biológii, ovplyvňujú priebeh
chemických reakcií, stabilitu a štruktúru zlúčenín a pod. Existencia a informácie
o vlastnostiach vodíkovej väzby v študovanom systéme často umožňuje pochopiť fyzikálne
a chemické vlastnosti rôznych molekúl [1,2].
V rámci systému vodíkových väzieb často dochádza k prenosu vodíka z hydroxylovej,
alebo amino skupiny na akceptor predovšetkým v biologických a fotochemických procesoch
[3-5], pričom k prenosu vodíka, resp. protónu dochádza v roztoku a v pevnej fáze [6] zo
základného, alebo excitovaného stavu [4,7-9].
Vytvárajúce sa vodíkové väzby v zlúčeninách obsahujúcich fenylkarbazidový fragment
ovplyvňujú usporiadanie molekúl a molekulovú geometriu v kryštáloch [9,10].
Kedže existuje závislosť fotochromných vlastností od geometrie molekuly, vodíkové väzby
takto nepriamo ovplyvňujú tieto vlastnosti molekúl [11]. Taktiež bioaktivita je závislá od
molekulových

konformácií,

resp.

geometrie

molekuly

potom

existencia

intra-

a intermolekulových vodíkových väzieb v takýchto systémoch významne ovplyvňuje aj tieto
procesy.
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Cieľom tejto práce je preveriť či geometrické izoméry (E,Z)-1-metylisatín-3fenylsemikarbazónu (I, II) (schéma 1) majú fotochromné vlastnosti s perspektívou ich využitia
v praxi. Na posúdenie perspektívnosti ich využitia v praxi je potrebné preštudovať vplyv
prostredia, vplyv inter a intramolekulových interakcií

na geometriu týchto molekúl,

fotoreaktivitu a rovnováhy, resp. stabilitu izomérov, konformérov a tautomérov v základnom
a excitovanom stave.

O
N

O
N

H
H

N

H
N

N

N
H

O

O

N

N
CH3

CH3

E-izomér

Z-izomér

I

II

Schéma 1

Materiál a metódy
N-metylisatín-3-(4-fenyl)semikarbazóny (I) a (II) boli pripravené reakciou Nmetylisatínu a fenylsemikarbazidu v etanole za refluxu v kvantitatívnom výťažku.
1

H NMR spektrá boli namerané na spektrometri Varian Gemini 300 s pracovnou frekvenciou

300 MHz v acetóne s TMS ako vnútorným štandardom.
UV-VIS spektrá boli namerané na spektrometri HP Agilent 8453 v 1 cm kyvete
v sušenom metanole a chloroforme, koncentrácia roztokov bola 10-4 mol.dm-3.
Na ožarovanie vzoriek bola použitá strednotlaková ortuťová výbojka s vlnovou dĺžkou
λ= 360 nm ponorená do fotoreaktoru s reakčnou zmesou.
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Výsledky a diskusia
UV- VIS spektrá študovaných zlúčenín sú uvedené na Obr. 1. Pri koncentrácii 10-4
mol.dm-3 vplyv rozpúšťadlá na polohu intenzívnej dlhovlnnej absorpcie je relatívne veľký.
Absorpčné maximum Z-izoméru (II) je batochromne posunuté vzhľadom na E-izomér (I) o 15
nm. Takýto posun tohto absorpčného maxima vytvára
O
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Obr. 1

dobrú východiskovú pozíciu, resp. predpoklad, že izoméry budú vykazovať fotochromný
efekt. Vplyv polarity rozpúšťadla má na polohu absorpčných maxím malý vplyv. S rastúcou
polaritou sa intenzívny dlhovlnný absorpčný pás u E-izoméru (I) posúva batochromne o 3 nm
a u Z-izoméru (II) hypsochromne o 2 nm.
Ožarovanie E-izoméru (I) v metanole ultrafialovým svetlom (360 nm) vedie k vzniku
Z-izoméru (II). Premena je kvantitatívna.

Ak sme však fotochemickú izomerizáciu

uskutočnili v slabo polárnom rozpúšťadle (CHCl3) za rovnakých podmienok, Z-izomér (II)
nevzniká. E-Izomér (I) je za týchto podmienok fotostabilný.
Pri pokuse uskutočniť spätnú fotochemickú izomerizáciu sme tak v metanole ako aj
v CHCl3 boli neúspešný. Z-Izomér (II) sa nám nepodarilo fotochemicky pretransformovať na
E-izomér (I) ani pri použití svetla s vlnovou dĺžkou 254 nm, resp. 400 nm. Taktiež sa nám
nepodarilo túto zmenu uskutočniť ani termickou cestou pri teplote 55 °C. Takýto výsledok je
pre priebeh izomerizácie iniciovanej svetlom, resp. teplom netypický pre geometrické
izomerizačné reakcie. Prakticky vždy sa jedná o rovnovážnu reakciu, pričom zastúpenie
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izomérov je závislé od stability izomérov a ich spektrálnych charakteristík. Tento výsledok je
možné vysvetliť buď tak, že geometria fotochemicky stabilného Z-izoméru (II) je fixovaná
tak, že nemôže dochádzať k otáčaniu okolo dvojitej väzby vedúca k vzniku E-izoméru (I),
alebo deaktiváciou excitovaného stavu napr. prostredníctvom prenosu vodíka, ktorá je
účinnejšou cestou než deaktivácia prostredníctvom izomerizácie. Fixacia geometrie Zizoméru (II) je pravdepodobná a uskutočňuje sa prostredníctvom intramolekulovej vodíkovej
väzby:

O

N
N

N

H3C
O

N

H
H

Takáto intramolekulová vodíková väzba zvyšuje termickú stabilitu Z-izoméru (II) a taktiež
prenos vodíka v excitovanom stave by mohla byť cesta, ktorá by absolútne konkurovala
fotoizomerizácii. Avšak je málo pravdepodobné že intramolekulová
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300
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Obr. 2 UV spektrum E-izoméru (I) v CHCl3, resp. CH3OH pri koncentrácii 10-6 mol.dm-3

vodíková väzba by bola absolútnou bariérou pre termickú reakciu. V snahe potvrdiť, resp.
vyvrátiť tento predpoklad sme podrobnejšie preštudovali ďalšie intra, resp. intermolekulových
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interakcií, ktoré by mohli viesť k termickej a fotochemickej stabilite Z-izoméru (II). Zistili
sme, že absorpčné UV-VIS spektrum E-izoméru (I) v metanole je veľmi závislé od jeho
koncentrácie v roztoku Obr. 2. So znižovaním koncentrácie sa znižuje intenzita absorpčného
pásu pri 330 nm so súčasným nárastom intenzity absorpčného pásu pri 400 nm. Pri
koncentrácii 10-5 mol.dm-3 sa intenzita absorpčného pásu pri 330 nm znížila približne o 80%.
Vznik absorpčného pásu pri 400 nm môžeme pozorovať aj pri zvýšení teploty. Takáto zmena
spektra je spôsobená intermolekulovou interakciou:

N

H

O
N

O

H
H

N
N

O
N
CH3

V slabo polárnom rozpúšťadle, CHCl3, takúto zmenu spektra nie je možné pozorovať.
Pomocou FTIR a 1H, resp. 13C NMR sme tieto zmeny v UV-VIS spektrách priradili štruktúre:
H
O
N
N
H3 C

N
N
O

H

Pre geometrický Z-izomér (II) takúto zmenu UV-VIS spektra nemožno pozorovať ani
v metanole, ani zvyšovaním teploty. Pravdepodobne je to dané tým, že príspevok
intramolekulovej vodíkovej väzby k stabilizácii Z-izoméru (II) je väčší, než je stabilita enol
tautoméra. Existencia uvedeného enol tautoméru zohráva rozhodujúcu úlohu aj pri
fotochemickej izomerizácii. Ukázalo sa, že prítomnosť enol tautoméru je nutnou podmienkou
k tomu, aby prebehla fotochemická izomerizácia. Vznik Z-izoméru (II) fotochemickou cestou
je podmienený prítomnosťou enol tautoméru v reakčnej zmesi. Existencia intramolekulovej
vodíkovej väzby u Z-izoméru (II) bráni vzniku enol tautoméru a izomerizácia je
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neuskutočniteľná. Podobne možno vysvetliť aj skutočnosť, že obidva izoméry sú stabilné
v CHCl3. V tomto prostredí nie je prítomný enol tautomér, ktorý je nutnou podmienkou, aby
sa uskutočnila fotoizomerizácia.
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Abstrakt
V predkladanej práci, sme spojili dve experimentálne techniky femtosekundovú laserovú spektroskopiu
a hmotnostnú spektrometriu sekundárnych iónov- (SIMS, secondary ion mass spectrometry). SIMS je
vysokoselektívna analytická metóda, ktorá umožňuje skúmať chemické zloženie povrchov. Jej jedinou
nevýhodou je matricový efekt, ktorý ovplyvňuje meranie kvantitatívneho zastúpenia jednotlivých komponentov
vo vzorke. Naším cieľom bolo, ovplyvniť matricový efekt femtosekundovým laserovým pulzom.

Kľúčové slová: laserová ionizácia, hmotnostná spektrometria, strieborné nanočastice

Úvod a formulácia cieľa
Štúdium ionizácie látok spôsobenej svetlom zohralo významnú úlohu pri lepšom
pochopení procesov dejúcich sa v prírode. Príkladom môže byť fotoelektrický jav, kde sa
žiarením ionizovala kovová platnička. Na základe výsledkov sa podarilo Einsteinovi potvrdiť
kvantové vlastnosti atómov, neskôr sa tiež dokázalo, že na svetlo sa dá pozerať ako na vlnový
balík. Teória ionizácie bola hlbšie rozpracovaná a už v 30 rokoch sa predpokladala možnosť
dvojfotónovej ionizácie. Neskôr po skonštruovaní

Q-modulovaného lasera bola aj

experimentálne prevedená. Ak by sme predpokladali jednoduchý vodíkový atóm kde sa
elektrón sa pohybuje po kružnici, môžeme elektrickú intenzitu poľa vyvolanú protónom
odhadnúť na 109 V/m. Vzťah medzi intenzitou lasera I a elektrickou intenzitou E môžeme
popísať
I=

1
ε 0 cE 2
2

(I.)

kde ε0 je permitivita vákua c je rýchlosť svetla.[1] Na základe tohto vzorca môžeme z výkonu
lasera (W/cm2) odhadnúť akú zmenu elektrickej intenzity dosiahne. Pre vodík by sa táto
hodnota bola približne 1016 W/cm2 . Existujú 3 typy ionizácií: multifotónová ionizácia,
tunelujúca ionizácia, ionizácia nad bariérou [2,3]
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Obr. 1 multifotónová ionizácia, tunelujúca ionizácia, ionizácia nad bariérou

Multifotónová ionizácia nastáva, ak je intenzita lasera nízka. Je to excitácia zo
základného stavu do ionizovaného stavu absorbciou viac ako jedného fotónu. Tento model je
vhodne použiteľný, iba ak je intenzita lasera nižšia ako 1014 W/cm2 . Pre pomerne nízku
intenzitu môžeme tieto procesy popísať poruchovou teóriou. Ak je však použité intenzívnejší
laserový zdroj, nastáva silné couplovanie elektrickým polom vytvoreným laserom
s atómovými hladinami. Preto sa vytvorila teória Above Threshold Ionisation (ATI). ATI
bola

pozorovaná

vo fotoelektrónových spektrách, kde bolo nameraných viac

peakov

zodpovedajúcim energiám rôznym počtom absorbovaných fotónov väčším ako je ionizačný
limit. Ďalším typom je tunelová ionizácia, ktorá nastáva ak je intenzita laserového poľa 1015
W/cm2. Vtedy je laserové pole dosť intenzívne, aby mohlo „ohnúť “ hladiny Coulombovho
potenciálu v atómoch a umožniť tak pretunelovanie elektrónu. Táto ionizácia je odlišná od
ionizácie nad bariérou, kde je potenciál už natoľko ohnutý, že elektrón je voľný. Rozdielom
oproti multifotónovej ionizácii je, že nedochádza k excitácii elektrónu, ale zostáva v tom
istom základnom stave ako bol pred ionizáciou. V predchádzajúcom texte boli uvedené
približné hodnoty, pri ktorých nastávajú jednotlivé ionizácie. Parametrom rozhodujúcim
o type ionizácie je Keldyshov adiabatický parameter γ[4]. Na jeho základe môžeme ionizáciu
rozdeliť na základe intenzity lasera. Ak je intenzita laserového zväzku nižšia ako 1014 W/cm2
, jedna sa o multiprechodovú ionizáciu. Ak je výkon laserového zväzku vyšší ako 1014 W/cm2,
jedná sa o tunelujúcu ionizáciu. Neexistuje však ostrý prechod medzi jednotlivými typmi
ionizácii.

Materiál a metódy
Náš laserový systém sa skladá Cr-forsteritového oscilátora (chrómom dopovaný
kryštál Mg2SiO4, ktorý je chladený na 7°C) čerpaného kontinuálnym laserom s vlnovou
dĺžkou 1064 nm a výkonom je 8 W. Výkon oscilátora je približne 300 mW ,vlnová dĺžka
1250 nm, dĺžka pulzu je približne 60 fs. Laserový zväzok prechádza stretcherom. Tu sa pulz
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predĺži v čase rádovo na niekoľko 100 ps. Hlavným dôvodom je, že ďalej je zväzok čerpaný
Q- modulovaným nanoskundovým laserom. V tomto laserovom systéme sa nachádzajú dva
zosilňovače regeneratívny a multiprechodový zosilňovač a kompresor pulzu. Výsledný
laserový pulz má potom energiu približne 1 mJ, dĺžka pulzu je približne 100 fs, teda výkon
v pulze je približne 1010 W.
Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov je technika používaná v materiálovej
technológii a v povrchovej chémii na analýzu zloženia materiálov a tenkých filmov.
Princípom je bombardovanie vzorky primárnymi iónmi, kde kolíznou kaskádou vzniknú
sekundárne ióny, ktoré sú následne rozseparované kolónou doby letu a následne detegované.
Hlavnými časti prístroja sú: zdroj primárnych iónov, komora s vysokým vákuom, kolóna
doby letu( time of fligth-TOF ), detektor[5]
Vzorka, ktorá bola skúmaná v tomto experimente boli strieborné nanočastice pokryté
vrstvou surfaktantu tvoreného

nepolárnym uhľovodíkovým reťazcom.. Rozmer nanočastíc

bol 20 nm.

Výsledky a diskusia
Hlavným cieľom daného experimentu je sledovanie vplyvu, rôzneho časového
oneskorenia primárnych iónov a laserového impulzu. Na nasledujúcich obrázkoch máme
hmotnostné spektrá. Na osi x je čas potrebný na prechod TOF kolónou. Na osi y je intenzita
signálu. Pri experimente bola nastavená frekvencia laserových impulzov aj iónového dela na
50 Hz. Dĺžka laserového pulzu bola 100 fs dĺžka pulzu iónového dela, bola 2 µs. Na obrázku
č. 2 je zobrazené hmotnostné spektrum ak začiatok laserového pulzu a začiatok klastra
primárnych iónov, dopadnú na vzorku v rovnakom čase. Na obrázku č. 3 je namerané
spektrum, ak laser predbieha iónový zväzok o 10 µs.

Namerané údaje boli zaznamenávané

osciloskopom, takže peak pri 0 čase nie je reálny signál zo vzorky.
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Obr. 2 Hmotnostné spektrum ak nastáva vyrážanie a ionizácia laserovým pulzom a iónmi súčasne.

Obr. 3 Hmotnostné spektrum ak nastáva vyrážanie a ionizácia iónmi je o 10 mikrosekúnd oneskorená oproti
laserovým pulzom.

Z nameraných spektier je zrejmé, že pri predbiehaní dela laserom dochádza
k rozširovaniu peakov. Tento efekt sa dá vysvetliť ionizáciou vzorky.

Záver
Na základe

rôzneho oneskorenia laserového pulzu sa nám podarilo modifikovať

hmotnostné spektrá strieborných nanočastíc. Vidíme, že ak laserový pulz predbieha iónový
zväzok, spektrá majú viacej rozšírené peaky, čo môžeme vysvetliť dodatočnou ionizáciou.
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Abstrakt
Práca sa zaoberá metodologickými aspektami off-line kombinácie preparatívnej izotachoforézy
s vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou s hmotnostne-spektrometrickou detekciou (pITP-HPLC/MS)
ako aj možnosťami využitia takéhoto spojenia pri analýze vysokomolekulárnych látok prítomných
v mnohozložkových matriciach. Ako modelový analyt bol použitý lyzozým a ľudské sliny slúžili ako
príklad komplexnej biologickej matrice. Experimenty v pITP stupni boli uskutočňované v kationickom móde.
Na detekciu izotachoforetických zón boli použité vodivostné detektory. Frakcie získané z pITP experimentov
boli zlyofilizované a následne rekonštituované pred HPLC-MS analýzou. Ľudský lyzozým bol nájdený vo
vzorke slín štyroch dobrovolníkov s využitím dekonvolúcie MS dát po ich korekcii na pozadie. MS a MS/MS
spektrá získané po HPLC analýze pITP frakcií dokázali veľký potenciál kombinácie pITP a HPLC vďaka
schopnosti izotachoforetického zakoncentrovania analytov prítomných v komplexných biologických matriciach
aj na nízkych koncentračných úrovniach.

Kľúčové slová: preparatívna izotachoforéza; hmotnostná spektrometria; lyzozým; biologická matrica

Úvod a formulácia cieľa
V posledných rokoch bol zaznamenaný veľký záujem o separácie proteínov
prezentovaných v najrôznejších biologických matriciach. Separácie proteínov zahŕňajú
predovšetkým ich identifikáciu a kvantifikáciu. Problematika separácie a identifikácie
proteínov v biologických matriciach patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie témy, čo je
spôsobené nielen ich zaujímavou štruktúrou, ale vo všeobecnosti aj ich nenahraditeľným
významom pre ľudský organizmus.
Ľudské sliny vykonávajú široký okruh biologických funkcií, ktoré sú nevyhnutné na
udržiavanie zdravia v ústnej dutine. Medzi tieto biologické funkcie patrí predovšetkým
zvlhčovanie ústnej dutiny, udržiavanie rovnováhy, antimikrobiálna ochrana a takisto
udržiavanie mukóznej integrity v ústnej dutine [1]. Produkciu slín u človeka zabezpečujú tri
páry hlavných slinných žliaz a to príušné, podjazykové a podčelustné. K tvorbe slín prispieva
i množstvo menších slinných žliaz v ústnej dutine [1, 2]. V ľudských slinách je obsiahnutých
približne 300 rôznych druhov proteínov, ktorých molekulová hmotnosť sa pohybuje od
niekoľko kDa (malé peptidy) až do 40 000 kDa [3].
Lyzozým, tiež nazývaný i muramidáza, je jedným z hlavných ne-imunologických
bakteriostatických proteínov nachádzajúcich sa v slinách. Je kationickým proteínom
so širokou bakteriostatickou aktivitou. Predpokladaný mechanizmus bakteriostatického
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účinku lyzozýmu je kombináciou enzymatickej hydrolýzy N-glykozidických väzieb
v mikrobiálnych bunkách a neenzymatického poškodenia cytoplazmatickej membrány
priamym kationicko-proteínovým naviazaním proteínu [4].
Lyzozým nie je obsiahnutý len v ľudskom organizme, ale je zastúpený aj v rastlinných
a živočíšnych organizmoch ako aj v mikroorganizmoch. Ľudský lyzozým je malý elipsoidný
proteín (Mw = 14,7 kDa), ktorého molekula pozostáva zo 130 aminokyselinových zvyškov a
obsahuje 4 disulfidické väzby [5].
Záujem o identifikáciu a kvantifikáciu proteínov vyplýva z hľadiska potreby
získavania stále nových informácii o proteínoch, ich štruktúre, ich funkcii v organizme,
expresii za rôznych podmienok, interakciách s nízko- aj vysokomolekulárnymi endoa exogénnymi látkami, ktoré sú potrebné až nevyhnutné v biologických, medicínskych
a farmaceutických oblastiach. Analytické elektroseparačné techniky ponúkajú mnoho
možností na separáciu a identifikáciu proteínov, pričom techniky planárnej a kapilárnej
elektroforézy hrajú v tejto oblasti veľmi významnú úlohu.
Cieľom tejto práce bolo
 metodologicky overiť off-line spojenie a analytické možnosti využitia kombinácie
preparatívnej

izotachoforézy

s vysokoúčinnou

kvapalinovou

chromatografiou

s hmotnostne-spektrometricku detekciou (pITP-HPLC/MS)
 overiť možnosti využitia takéhoto spojenia pri analýze vysokomolekulárnych látok
prítomných v mnohozložkových matriciach
 optimalizácia elektrolytových systémov
 nájdenie a využitie vhodnej zmesi nízkomolekulových spacerov na zabezpečenie
izolácie analytu od interferentov prítomných v komplexnej biologickej matrici
 použitie

pITP

ako

techniky

predúpravy

vzorky

pred HPLC-MS analýzou

Materiál a metódy
Na analýzu lyzozýmu bola v práci použitá preparatívna izotachoforéza (pITP), ktorá
slúžila ako technika predúpravy vzorky, v off-line spojení s vysokoúčinnou kvapalinovou
chromatografiou s hmotnostne spektrometrickou detekciou (HPLC/MS).
V práci bol použitý izotachoforetický analyzátor ZKI-001 (Villa – Labeco, Spišská
Nová Ves, Slovenská Republika) v dvojkolónovom usporiadaní so zdrojom vysokého napätia,
ktorý umožňuje použiť na preparatívne ITP experimenty hnacie prúdy až 1000 µA.
Predseparačná kapilára s priemerom 1,8 mm a dĺžkou 140 mm (120 mm k detektoru)
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a analytická kapilára s priemerom 0,8 mm a dĺžkou 180 mm (160 mm k detektoru) boli
vyrobené z fluórovaného kopolyméru etylén-propylén (FEP). V predseparačnej a analytickej
kolóne boli aplikované hnacie prúdy 600 µA resp. 200 µA. Vzorka bola injektovaná buď cez
injektážny kohút (s objemom dávkovacej slučky 44 µl) a/alebo mikrostriekačkou (Hamilton).
HPLC-MS analýzy boli robené na prístroji Shimadzu LCMS-IT-TOF™ (Shimadzu,
Kyoto, Japonsko). Tento MS analyzátor kombinuje ionizáciu elektrosprejom (ESI), 3D
kvadrupólovú iónovú pascu a ortogonálne urýchlovaný analyzátor doby letu (TOF).
Experimenty v HPLC stupni boli vykonané na kolóne Reprosil-Gold 300 C18 (100/2 mm; 5
µm) (Dr.Maisch HPLC GmbH, Ammerbuch-Entringen, Nemecko) s využitím gradientovej
elúcie (voda – acetonitril) s prietokom 0,2 ml/min: 0-1 min. - 10% ACN,
1-6 min. - 10-90%, 6,01-12 min. - 10% ACN. Kolóna bola počas separácií temperovaná
na 40 °C. Pri MS meraniach bolo napätie na elektrosprejovej kapiláre + 4.5 kV v pozitívnom
ionizačnom móde, rýchlosť toku sušiaceho plynu bola 10 L/min a jeho teplota bola 200° C.
Roztoky elektrolytov pre pITP experimenty boli pripravené z chemikálií získaných
od firiem Merck (Darmstadt, Nemecko), Sigma-Aldrich (Steinheim, Nemecko) a Fluka
(Buchs,Švajčiarsko).
Kyselina mravčia, acetonitril (LC/MS kvalita) a voda (LC/MS kvalita) boli získané od
firmy Merck. Na prípravu roztokov elektrolytov a roztokov štandardov bola použitá
deionizovaná voda čistená 2-stupňovým čistiacim zariadením PRO-PS (Labconco, Kansas
City, UK, USA) a Simplicity (Millipore, Molsheim, Francúzsko).
Štandard lyzozýmu (z bielka kuracieho vajca) bol získaný od firmy Sigma a bol
používaný ako vnútorný štandard pri MS meraniach.
Vzorky slín, predstavujúce biologickú matricu pri analýze lyzozýmu boli získané
od štyroch zdravých dobrovoľníkov (dvaja muži a dve ženy). Vzorky boli filtrované
cez striekačkové filtre s veľkosťou pórov 0,45 µm (Millipore). Ihneď po odobraní slín bola do
1 mL vzorky pridaná koncentrovaná kyselina mravčia o objeme 5 µl.

Výsledky a diskusia
Na HPLC separáciu lyzozýmu od iných zložiek prítomných v analyzovaných vzorkách
bola

zvolená

gradientová

elúcia

rozpúšťadlovým systémom

voda:acetonitril

pri použití separačnej kolóny s reverznou stacionárnou fázou C18 (dĺžka 100 mm, priemer
2 mm, veľkosť častíc 5 µm) s priemerom pórov 300 Å. Na zistenie elučnej pozície lyzozýmu
pri HPLC separácii za experimentálnych podmienok použitých v rigoróznej práci bola
uskutočnená HPLC-MS analýza 5 µl štandardu lyzozýmu. Zo získaných výsledkov je zrejmé,
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že elučná pozícia lyzozýmu je v čase 8,2 minúty a je charakteristická negatívnym píkom
v TIC zázname. Po dekonvolúcii priemerného spektra korigovaného na pozadie programom
LCMS Solution bol získaný viditeľný pík lyzozýmu, ktorý ukazuje hodnotu molekulovej
hmotnosti 14303,775, čo je hodnota s veľmi dobrou zhodou s teoretickou hodnotou
molekulovej hmotnosti lyzozýmu 14303,8.
Z HPLC-MS analýzy 10 µl vzorky slín je možné v TIC zázname vidieť veľké
množstvo vysokých píkov. Z priemerného MS spektra v oblasti elučného času lyzozýmu
korigovanom na pozadie je jasné, že hlavná skupina iónov je posunutá k menším hodnotám
m/z (300-700). Po dekonvolúcii tohto spektra nebol získaný žiadny pík lyzozýmu, čo môže
byť vysvetlené tým, že buď je v elučnej pozícii lyzozýmu prítomné veľké množstvo iných
iónov, takže mohlo prísť k potlačeniu ionizácie lyzozýmu počas ESI, alebo je lyzozým
prítomný v slinách na veľmi nízkej koncentračnej úrovni pod detekčným limitom použitej
HPLC-MS techniky. Tento fakt poukazuje aj na to, že priama HPLC-MS analýza nie je
vhodná na identifikáciu/analýzu lyzozýmu vo vzorkách slín a na potvrdenie prítomnosti
lyzozýmu je potrebné použiť takú predúpravnú techniku, ktorá zabezpečí zjednodušenie
matrice a súčasné zakoncentrovanie lyzozýmu pred MS a/alebo HPLC-MS analýzou.
Z hľadiska

týchto

požiadaviek

sa javí

pITP

ako

vhodná

predúpravná technika

pred HPLC-MS, pretože spĺňa obidve požiadavky.
Migračná pozícia lyzozýmu bola kontrolovaná HPLC-MS analýzou 6 frakcií
získaných počas pITP frakcionácie štandardu lyzozýmu. Týmito experimentami sa dokázalo,
že lyzozým migruje medzi spacerami TRIS a HIS (2.frakcia).
HPLC-MS analýza prvej, druhej a tretej frakcie získanej počas pITP frakcionácie
vzorky slín je zobrazená na obr.1. Ako je možné vidieť, na priemernom MS spektre
v elučnej pozícii lyzozýmu a korigovanom na pozadie získanom z druhej pITP frakcie,
sa po dekonvolúcii nachádza malý pík ľudského lyzozýmu, pričom na MS spektre získanom
analogickým spôsobom z prvej a z tretej pITP frakcie nie je viditeľný žiaden pík lyzozýmu.
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Obr.1 TIC záznam (a), MS spektra (b) a MS spektrum s dekonvolúciou (c) z HPLC/MS analýzy frakcii
získaných počas preparatívnej ITP izolácie vzorky slín.
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Záver
Práca sa zaoberá metodologickými aspektami a možnosťami využitia preparatínej
izotachoforézy (pITP) ako predúpravnej techniky pred kombináciou kvapalinovej
chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (HPLC-MS) pri analýze vysokomolekulových
látok prítomných v najrôznejších biologických komplexných matriciach. Analýza nami
vybraného analytu (ľudský lyzozým) prítomného v komplexnej biologickej matrici (ľudské
sliny) na rôznych koncentračných úrovniach bola vybraná ako príklad riešenia predloženého
analytického problému s využitím kombinácie pITP-HPLC-MS.
Bez použitia pITP predúpravy bolo nemožné detekovať lyzozým v ľudských slinách
priamou HPLC-MS analýzou. Až použitie pITP ako predúpravnej techniky výrazne
zjednodušuje vzorku ľudských slín, čo je súčasne výhodné aj na minimalizáciu efektov
matrice pri HPLC-MS analýze.
Ľudský lyzozým bol nájdený vo vzorke slín štyroch dobrovoľníkov s využitím
dekonvolúcie dát v MS móde na korekciu pozadia. Vhodná optimalizácia separačných
podmienok pri HPLC analýze ako aj získanie dát nielen v MS ale aj v MS/MS móde môžu
zlepšiť tak identifikáciu lyzozýmu ako aj koncentračný limit detekcie lyzozýmu prítomného
v biologických matriciach.
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Abstrakt
Presné výpočty dvojčasticových a trojčasticových potenciálov sú dôležité pre simulovanie
kondenzovanej fázy neónu. Vypočítali sme energie dvojatómových a trojatómových štruktúr na úrovni CCSD(T)
v rôznych bázach a fitovali ich dvojčasticovým rozšíreným Lennard-Jonesovým potencálom a trojčasticovým
rozšíreným Axilrodovým-Tellerovým potenciálom. Pre dvojčasticové interakcie sme určili hodnoty minima
energie Emin a rovnovážnej vzdialenosti Re, v ktorých sme dokázali zreprodukovať experimentálne určené
hodnoty. Výpočty pre trojčasticové interakcie ešte nemáme ukončené, zatiaľ sme ukázali nutnosť použiť
rozšírený Axilrodov-Tellerov potenciál namiesto klasického na presný popis potenciálovej krivky Ne3. Výsledky
našich výpočtov budú použité pre Monte Carlo simulácie fázových prechodov neónu.

Kľúčové slová: neón; CCSD(T); Lennard-Jonesov potenciál; Axilrodov-Tellerov potenciál; BSSE
Úvod a formulácia cieľa
Presné modelovanie rozsiahlych molekulových systémov je jedným z cieľov modernej
teoretickej chémie. Problémom však je prudký nárast počítačovej zložitosti výpočtov
s veľkosťou študovaného systému. V súčasnosti najpresnejšie metódy vychádzajúce
z kvantovej mechaniky (tzv. ab initio metódy) sú obmedzené len na použitie pre systémy
s malým počtom atómov. Na simulácie biomolekúl alebo kondenzovanej fázy sa preto
používajú rôzne semiempirické a štatistické metódy alebo teória funcionálu hustoty (DFT),
ktoré sa vyznačujú nižšou výpočtovou náročnosťou. Ich nevýhodami sú nemožnosť
kontrolovaného zvyšovania presnosti a problém správne popísať určité javy (napr. niektoré
slabé medzimolekulové interakcie) [1]. Existuje tiež možnosť spojiť tieto dve skupiny metód
– ab inito metódy sa použijú na vysoko presné výpočty subsystémov a ich výsledky sa vložia
ako parametre („experimentálne“ konštanty) do následných simulácií celého systému. Táto
práca je súčasťou projektu využívajúceho takýto prístup.
Vzácne plyny sú napriek chemickej inertnosti zaujímavé svojimi fyzikálnymi
vlastnosťami. Predmetom viacerých štúdii je správanie sa kondenzovanej fázy vzácnych
plynov, napríklad problém určenia ich kryštálovej štruktúry z teórie. Experimentálne bola pre
Ne, Ar a Kr určená kubická sústava s plošne centrovanou základnou bunkou (fcc), kým staršie
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teoretické predpovede navrhovali najtesnejšie hexagonálne usporiadanie (hcp). Najnovšie
štúdie sa už prikláňajú k fcc a ukazujú, ktoré korekcie je nutné zahrnúť do výpočtov [2, 3, 4].
Ďalšou zaujímavou úlohou je modelovanie fázových prechodov [5].
Interakčná energia sa dá vypočítať ako rozdiel energie viazaného systému a jeho
izolovaných subsystémov (tzv. supermolekulový prístup):
E int ( ABC...) = E ( ABC...) − [E ( A ) + E ( B) + E (C) + ...]

[I.]

Pre mnohočasticový systém ju možno rozdeliť na súčet dvojčasticových, trojčasticových a
vyšších príspevkov:

(N)
E int
=

∑V
n

(N )

=

∑V
i< j

(2)

( rij ) +

∑V

( 3)

( rij , rik , r jk ) + ...

i< j<k

[II.]

Teda interakčná energia systému troch častíc A, B, C bude daná súčtom dvojčasticových
príspevkov E(AB), E(AC), E(BC) a neaditívneho trojčasticového príspevku E(ABC). Členy
v rozvoji [I.] sa postupne zmenšujú a vyššie príspevky sa zvyknú zanedbávať. Môžu však
predstavovať korekciu s významným dôsledkom (napríklad v spomínanom určení kryštálovej
štruktúry vzácnych plynov vychádza hcp z dvojčasticových potenciálov a až zahrnutie vyšších
príspevkov vedie k fcc).
Jediným silovým pôsobením medzi atómami vzácnych plynov sú disperzné (van der
Waalsove-Londonove) sily. Ide o interakciu indukovaný dipól – indukovaný dipól, ktorá je
v porovnaní s kovalentnou väzbou rádovo slabšia a jej správny popis je možný len veľmi
presnými a výpočtovo náročnými metódami zahŕňajúcimi elektrónovú koreláciu. V praxi sa
interakčné potenciály získavajú vypočítaním energií izolovaných bodov hyperplochy
potenciálnej energie s presne definovanými medziatómovými vzdialenosťami a ich následným
fitovaním nejakým empirickým alebo teoretickým potenciálom. Pre disperzné sily je známy
dvojčasticový Lennard-Jonesov potenciál popisujúci interakciu dvoch dipólov:

 σ 12  σ  6 
( 2)
= 4ε   −   
V LJ
 r 
 r  

[III.]

a trojčasticový Axilrodov-Tellerov potenciál popisujúci interakciu troch dipólov:
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( 3)
V AT
=C

1 + 3 cos θ A cos θ B cos θ C
3 3
3
r AB
r AC rBC

[IV.]

Presnejší popis dvojčasticovej a trojčasticovej interakcie umožňujú rozšírený LennardJonesov a Axilrodov-Tellerov potenciál (rovnice [VIII.] a [IX.]).

Cieľ práce
Vypočítať čo najpresnejšie interakčné potenciály v neóne, ktoré budú použité pre
štatistické (Monte Carlo) simulácie topenia a tuhnutia neónu.

Metódy
Všetky výpočty sme zrealizovali pomocou kvantovochemického programového balíka
MOLCAS [6] spoluvyvíjaného na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie PRIF UK. Počítali
sme energie trojatómových systémov Ne3 tvaru rovnoramenných trojuholníkov. Výsledné
energie boli získané metódou spriahnutých klastrov, konkrétne CCSD(T). Pri výpočtoch sme
použili série báz aug-cc-pCVXZ a d-aug-cc-pCVXZ (X = T, Q, 5, 6). Bázy obsahovali
funkcie pre zahrnutie korelácie vnútorných elektrónov a boli relativisticky kontrahované.
Relativistickú korekciu sme počítali Douglasovou-Krollovou metódou, pričom sme zohľadnili
len skalárne relativistické efekty. Takýto výpočet nespôsobí výrazné zvýšenie počítačovej
náročnosti, ale vylepší presnosť. Významnosť vplyvu relativistických efektov sme
neštudovali, pretože by si to vyžadovalo prepočítať energie všetkých štruktúr, čo by bolo
časovo náročné, a ani to nebolo našim cieľom.
Ak sa interakčná energia počíta supermolekulovým prístupom (rovnica [I.]), sú
výsledky zaťažené chybou nazývanou superpozičná chyba bázy (BSSE). Tá je spôsobená tým,
že v interagujúcom systéme sa funkcie báz jednotlivých atómov prekrývajú, čím sa navzájom
vylepšujú. V izolovaných subsystémoch k tomuto efektu nedochádza. Jedným zo spôsobov
korekcie superpozičnej chyby bázy je tzv. counterpoise korekcia [7], ktorej podstatou je
počítanie energie subsystémov v báze celého systému. Dvojčasticovú interakčnú energiu sme
počítali podľa vzťahu [I.] so zohľadnením tejto korekcie (v zátvorke je častica, ktorej energia
sa počíta, v dolnom indexe báza, v ktorej sa tento výpočet uskutočňuje):
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E int2 ( Ne 2 ) = E Ne ( Ne 2 ) − 2 E Ne ( Ne)
2

[V.]

2

Pri výpočtoch energií Ne3 sme používali korekciu na BSSE navrhnutú v práci [8]. Celkovú
interakčnú energiu sme vypočítali ako rozdiel energie triméru a energií jednotlivých atómov
počítaných v báze triméru (naše štruktúry majú tvar rovnoramenných trojuholníkov, kde sú
dva atómy Ne ekvivalentné, preto z troch energií E(Ne) sú dve rovnaké a tretia iná, analogicky
aj v [VII.]).
celk
Eint
( Ne 3 ) = E Ne ( Ne 3 ) − 3E Ne ( Ne)
3

[VI.]

3

Neaditívnu trojčasticovú zložku interakčnej energie sme vypočítali ako rozdiel celkovej
interakčnej energie a dvojčasticových interakčných energií pre každú dvojicu atómov (tie sme
počítali ako v [V.], len v báze triméru).

[

( 3)
(celk)
Eint
( Ne 3 ) = Eint(celk) ( Ne 3 ) − 3Eint( 2) ( Ne 2 ) = Eint
( Ne 3 ) − 3 E Ne ( Ne 2 ) − 2 E Ne ( Ne)
3

3

]

[VII.]

Dvojčasticové interakčné energie vypočítané podľa [V.] sme fitovali rozšíreným
Lennard-Jonesovým potenciálom (ELJ, [VIII.]) a trojčasticové vypočítané podľa [VII.]
rozšíreným Axilrodovým-Tellerovým potenciálom (EAT, [IX.]). Tieto popisujú dané
interakcie lepšie ako potenciály [III.] a [IV.] ako ukázali práce [4, 5].

6

(2)
V ELJ
=

∑c

2i + 4 r

−( 2i + 4 )

[VIII.]

i =1

C
(3)
V EAT
= f θ  AT
+ e −αrs
 r9
 g


A2 n rg2 n 

n =0

5

∑

f θ = (1 + 3 cos θ A cos θ B cos θ C ); rg = ( rAB r AC rBC )

1/ 3

[IX.]

; rs = r AB + r AC + rBC

Výsledky a diskusia
Dvojčasticové potenciály
Vypočítané energie (pre 34 medziatómových vzdialeností v každej báze) sme fitovali
ELJ potenciálom [VIII.]. Zo získaných potenciálov sme následne určili rovnovážnu
vzdialenosť Re a hodnotu minima energie Emin. Tie sme porovnali s hodnotami získanými
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inými autormi (z experimentu aj teórie, tab. 1).

Tab. 1 Nami vypočítané hodnoty Re a Emin a ich porovnanie s inými prácami.
Metóda

Re [Bohr]

Emin [cm-1]

Naša práca
CCSD(T) / d-ACTZ

5,9033

-25,43

CCSD(T) / d-ACQZ

5,8697

-28,22

CCSD(T) / d-AC5Z

5,8593

-28,35

CBS limit [9] (Q,5)

5,8484

-28,13

Vybrané dáta z literatúry
exp. [10]

5,841

-29,37

exp. [11]

5,847

-29,4 (±0,012)

CCSD(T) [12]

5,856

-28,604

CCSD(T) [13]

5,859

-28,868

CCSD(T) [5]

5,855

-28,62

CCSDT(Q) [14]

5,838

-29,298

CCSD(T) [15]

5,845

-29,0

Trojčasticové potenciály
Pre Ne3 ešte nemáme ukončené výpočty pre celú hyperplochu potenciálnej energie, ale
len pre niektoré jej rezy. Graf na obr. 1 ukazuje závislosť energie štruktúr tvaru
rovnostranných trojuholníkov od medziatómovej vzdialenosti (dĺžky strany trojuholníka).

Obr. 1 Potenciálová krivka neaditívnej trojčasticovej interakcie pre rovnostranné trojuholníky Ne3, hodnoty
energie sú vypočítané v báze d-aug-cc-pCVQZ a fitované EAT potenciálom [IX.].
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Z grafu možno vidieť nedostatky klasického (nerozšíreného) Axilrodovho-Tellerovho
potenciálu [IV.] – pre takýto potenciál by interakčná energia mala byť vždy kladná
(destabilizujúca), čo nie je v zhode s výpočtami pre kratšie medziatómové vzdialenosti, kedy
sa neaditívna trojčasticová interakcia stáva atrakčnou. Dôvod je ten, že potenciál [IV.]
zohľadňuje len interakciu troch dipólov, ale k celkovej interakcii prispievajú aj vyššie
momenty.

Záver
Pre dvojčasticové potenciály sme z vypočítaných potenciálov určili spektroskopické
konštanty Re a Emin, pričom hodnotou Re (5,848 a.u.) sme sa v porovnaní s inými prácam
najviac priblížili k najnovšej experimentálnej hodnote (5,847 a.u. [11]). Ešte stále je však
možnosť spresňovať výsledky, napríklad použitím väčšej bázy (d-aug-cc-pCV6Z) alebo
zahrnutím tetraexcitácií.
V prípade trojčasticových potenciálov je nutné ešte fitovať celú hyperpolochu a
výpočty zopakovať v aspoň jednej ďalšej báze, aby sme mohli spraviť limit na nekonečnú
bázu a získať výsledky, ktoré bude možné porovnávať s inými prácami.
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Polohová závislosť detekcie rádioaktívneho preparátu
Adrián Krajňák, Martin Daňo, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie,
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krajnak.a@gmail.com

Abstrakt
Scintilačný detekčný systém, zostavený z dvoch základných funkčných častí, zo scintilátora (plní
funkciu detektora žiarenia) a fotonásobiča (premieňa záblesky a zosilňuje ich efekt), je charakterizovaný celým
súborom parametrov, ktoré umožňujú posúdiť vhodnosť daného detekčného systému na konkrétnu detekčnú
úlohu. Účinnosť detekcie, ktorá sa definuje ako pomer medzi početnosťou zaregistrovaných častíc a celkovou
početnosťou, ktoré sa dostali do pracovnej oblasti detektora, je veľmi úzko spätá s geometriou detegovanej
sústavy – meranej vzorky, kedy treba veľmi dôsledne zvážiť a určiť z hľadiska detekčnej účinnosti geometrickú
konfiguráciu, polohovú a objemovú závislosť a autoabsorpciu. Príspevok je zameraný na optimalizáciu
polohovej závislosti detegovaného preparátu. Experimenty sú viazané na veľkosť a tvar 3M EmporeTM
Technetium Rad extrakčných diskov s GD-1 sorbentom, ktoré sa používajú na selektívnu separáciu rádionuklidu
99m
Tc.

Kľúčové slová: detekcia γ-žiarenia; scintilátor NaI(Tl); technécium

Úvod a formulácia cieľa
Pri prechode jadrového žiarenia látkou, dochádza k prenosu radiačnej energie
najčastejšie elektrónovou excitáciou atómov alebo molekúl na absorbujúce prostredie.
Excitované útvary sa zbavujú nadbytku energie emisiou fotónov ultrafialového, viditeľného
alebo infračerveného žiarenia. Uvedený dej môže mať povahu fotoluminiscencie,
fluorescencie alebo fosforescencie. Pri scintilačnách metódach detekcie jadrového žiarenia sa
využívajú všetky uvedené javy deexcitácie na vznik scintilácie – záblesku. Radiačná energia
sa mení na svetelnú energiu [1 – 3].
Scintilačný systém, je väčšinou zostavený z dvoch základných funkčných častí, zo
scintilátora (plní funkciu detektora žiarenia) a fotonásobiča (premieňa záblesky a zosilňuje ich
efekt). Scintilátor a fotokatóda fotonásobiča sú navzájom kvôli zníženiu straty fotónov
spojené svetlovodom [4 – 6].
Každý detektor je charakterizovaný celým súborom parametrov, ktoré umožňujú
posúdiť

vhodnosť

daného

detekčného

systému

na

konkrétnu

detekčnú

úlohu.

Najzákladnejšími charakteristikami scintilačných detektorov sú [7, 8]:
• účinnosť detekcie,
• účinnosť využitia energie,
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• čas trvania záblesku,
• látková čistota,
• optická priezračnosť,
• minimálna a maximálna detegovateľná aktivita žiarenia,
• pozadie,
• doba života detektora.
Účinnosť detekcie sa definuje ako pomer medzi početnosťou zaregistrovaných častíc
a celkovou početnosťou, ktoré sa dostali do pracovnej oblasti detektora. Účinnosť
detegujúceho systému sa veľmi často dáva do súvislosti s geometrickým usporiadaním
merania, ktoré sa môže uskutočňovať v 2π alebo 4π geometrickom usporiadaní. Účinnosť
detekcie je veľmi úzko spätá s geometriou detegovanej sústavy – meranej vzorky, kedy treba
veľmi dôsledne zvážiť a určiť z hľadiska detekčnej účinnosti geometrickú konfiguráciu,
polohovú a objemovú závislosť a autoabsorpciu [9, 10].
Príspevok je zameraný na optimalizáciu polohovej závislosti detegovaného preparátu.
Experimenty sú viazané na veľkosť a tvar 3M EmporeTM Technetium Rad extrakčných diskov
s GD-1 sorbentom, ktoré budú používané na selektívnu separáciu rádionuklidu 99mTc.

Materiál a metódy
Detekčný systém NP-420 so studnicovou scintilačnou sondou NaI(Tl), zahŕňajúci
zdroje potrebných napätí vrátane zdroja vysokého napätia, impulzový zosilňovač, analyzátor
impulzov, obvody predvoľby a registrácie impulzov.
Metastabilný rádionuklid

99m

Tc z 99Mo/99Tc rádionuklidového generátora Drytec, 3M

EmporeTM Technetium Rad extrakčné disky s GD-1 sorbentom pre selektívnu separáciu
technécia a papierové disky.
Po zapnutí meracej súpravy sa nechal prístroj nahrievať 15 minút, detekcia sa
uskutočňovala v už nastavenej pracovnej charakteristike pre meranie metastabilného
rádionuklidu 99mTc. Doba merania pozadia bola 1 000 s a vzorky 100 s.

Výsledky a diskusia
Tri študované polohy umiestnenia diskov v studnicovom detekčnom systéme
s monokryštálom NaI(Tl) sú uvedené na obr. 1.
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Obr. 1 Tri možnosti polohového umiestnenia detegovaného disku: A – disk umiestnený hore, B – zrolovaný
disk, C – poskladaný disk

Pri detekcii disku A bola detekčným systémom zaznamenaná najmenšia početnosť
impulzov, čo plne koreluje s 2π geometriou detekcie. Pri detekcii disku B išlo už o 4π
geometriu, disk bol bližšie k scintilačnému monokryštálu, hodnoty početnosti registrovaných
impulzov boli v porovnaní s diskom typu A až 30-násobne väčšie, Detekcia disku typu C
preukázala najvyššie početnosti registrovaných impulzov zo všetkých troch študovaných
typov (tab. 1, obr. 2).

Tab. 1 Početnosti registrovaných impulzov v závislosti od polohy, resp. tvaru disku počas jeho detekcie: A –
disk umiestnený hore, B – zrolovaný disk, C – poskladaný disk
Filter typ A

Filter typ B

Filter typ C

npr±σ

npr±σ

npr±σ

1,649±0,35

32,429±0,65

46,739±0,76

1,289±0,34

35,659±0,68

51,009±0,78

1,049±0,34

27,109±0,61

52,159±0,79

1,119±0,34

31,259±0,65

45,359±0,75

1,069±0,34

26,919±0,61

60,709±0,84

1,569±0,35

22,339±0,57

44,829±0,74

0,529±0,33

24,209±0,59

39,399±0,71

1,259±0,34

26,879±0,61

64,799±0,87

1,499±0,34

26,469±0,61

35,869±0,68

0,949±0,34

29,799±0,63

53,769±0,80
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Obr. 2 Percentuálne vyjadrenie početností registrovaných impulzov v závislosti od polohy, resp. tvaru disku
počas jeho detekcie: A – disk umiestnený hore, B – zrolovaný disk, C – poskladaný disk

Záver
V experimentoch zameraných na optimalizáciu polohy a tvaru pri detekcii sa študovali
tri typy 3M EmporeTM Technetium Rad extrakčných diskov s GD-1 sorbentom, ktoré majú
byť použité na selektívnu separáciu rádionuklidu

99m

Tc. Ako najvhodnejší tvar a umiestnenie

detegovaného disku z pohľadu najvyššej početnosti registrovaných impulzov pre detekčný
systém NP-420 so studnicovou scintilačnou sondou NaI(Tl), sa ukázal byť disk typu C –
skladaný disk.
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Štúdium rýchlosti adsorpcie stroncia na bentonite z ložiska Jelšový potok
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
krajnak.a@gmail.com

Abstrakt
Použitie slovenských bentonitových bariér v úložisku je predurčené ich mineralogickými, eróznymi a
reologickými vlastnosťami ako aj priaznivým adsorpčným a retardačným správaním sa ku iónovým formám
rádionuklidov. Použiteľnosť v praxi závisí od rýchlosti priebehu adsorpcie adsorbátu na príslušnom povrchu
adsorbenta. Cieľom práce bolo štúdium vplyvu doby premiešavania bentonitu a modelovej vzorky na distribučné
pomery a percento adsorpcie stroncia. Adsorpcia rádionuklidu Sr-85 na bentonite J250 je pomerne rýchla.
Rovnováha sa dosiahla takmer okamžite, do 1 – 1,5 minúty od začiatku kontaktu tuhej a kvapalnej fázy.

Kľúčové slová: bentonit; adsorpcia; kinetika; stroncium; rádioaktívny odpad; úložisko

Úvod a formulácia cieľa
Bentonitové horniny sú využiteľné ako tesniace bariéry v multibariérovom systéme
hlbinného geologického úložiska pre vysoko rádioaktívne odpady a vyhoreté palivové články
[1 – 5 ]. Uvedený zámer si vyžaduje rozsiahly multidisciplinárny výskum, komplexnú
a podrobnú charakterizáciu bentonitov. Použitie bentonitových prefabrikátov v úložisku je
predurčené ich

mineralogickými, eróznymi a reologickými vlastnosťami, priaznivým

adsorpčným a retardačným správaním sa ku iónovým formám ekotoxických rádionuklidov [6
– 14].
Adsorpčné vlastnosti bentonitov sú dané ich chemickou a mineralogickou skladbou,
hodnotou katiónovej výmennej kapacity a merným povrchom. Pri študovaní adsorpčného
správania sa bentonitov vo vzťahu k rádionuklidom sa pozornosť sústreďuje na rýchlosť
adsorpcie a na vplyv rôznych činiteľov pôsobiacich na adsorpčné procesy bentonitových
bariér, ktoré sa uplatňujú v okolí uloženého RAO a VJP v hlbinných geologických
podmienkach [15 – 22].
Použiteľnosť prírodných adsorbentov v praxi závisí od rýchlosti priebehu adsorpcie
adsorbátu na príslušnom povrchu. Na hladkých plochách, ako sú napr. povrchy kovov a
monokryštálov,

prebehne

fyzikálna

adsorpcia

prakticky

okamžite.

Pri

pórovitých

adsorbentoch sa rýchlosť adsorpcie riadi najpomalším dejom: difúziou adsorbátu do kapilár.
O rýchlosti adsorpcie rozhoduje rýchlosť jednotlivých parciálnych dejov, zúčastňujúcich sa na
jej priebehu [23 – 25]: a) prestup látky z plynnej alebo kvapalnej fázy na povrch adsorbenta

926

CHÉMIA

(uplatňuje sa vždy), b) difúzia v póroch adsorbenta (uplatňuje sa pri mnohých typoch
adsorbentoch), c) reakcia na povrchu adsorbenta (uplatňuje sa pri chemisorpcii), d) difúzia
v kryštálovej mriežke adsorbenta (je špecifická pre molekulové sitá).
V najjednoduchšej forme možno pre rýchlosť adsorpcie v = dq / dt použiť vzťah:
v=

dq
= k (q max − q t )
dt

(I.)

qt – množstvo adsorbovanej látky za čas t, qmax – množstvo adsorbovanej látky po
dosiahnutí rovnováhy, k - rýchlostná konštanta, ktorá je určená rýchlosťou difúzie
adsorbujúcej sa látky k povrchu, najmä však difúziou v samotnej tuhej fáze.
O rýchlosti dosiahnutia adsorpčnej rovnováhy, rozhoduje tiež veľkosť a charakter
molekúl adsorbátu. Čas potrebný na dosiahnutie adsorpčnej rovnováhy na povrchu rôznych
adsorbentov sa môže pohybovať od niekoľkých minút až po niekoľko hodín. V posledných
rokoch sa adsorpcia na ílových horninách a mineráloch študuje predovšetkým v súvislosti s
ich využitím ako tesniacej bariéry pre rádionuklidy. Kinetika adsorpcie štiepnych produktov
uránu a aktivačných produktov je potrebná na objasnenie ich migrácie v životnom prostredí
a je nevyhnutná ku komplexnej charakterizácii adsorpčných vlastností, ktoré si vyššie uvedený
zámer vyžaduje [26 – 29].
Cieľom práce je štúdium vplyvu doby premiešavania tuhej a kvapalnej fázy na
rozdeľovacie pomery stroncia, na mineralogicky odlišných ílových adsorbentoch.

Materiál a metódy
Rádioindikátor 85Sr (energia γ-žiarenia 0,514 MeV) sa použil ako stopovač. Ako nosič
sa použil Sr(NO3)2, ktorý sa nariedil na vodné roztoky s molárnymi koncentráciami 1.10-2,
1.10-3, a 1.10-4 mol.dm-3. Ako adsorbent sa študoval smektický bentonit z lokality Jelšový
potok, so zrnitosťou pod 250 µm, (ďalej označenie J250). Registrácia impulzov sa realizovala
detekčným systémom NP-420 so studnicovou scintilačnou sondou NaI(Tl).
Distribúcia strontnatých katiónov sa študovala v systéme modelov - rádioaktívne
označený roztok a bentonit. Vzorky J250 sa premiešavali s označeným roztokom na
mechanickej laboratórnej premiešavačke. Doby premiešavania sa pohybovali v intervale 1 s
až 24 h. Po skončení adsorpcie sa vzorka centrifugovala 10 minút pri 5 000 otáčkach/min.
Zo supernatantu sa odobral 1 ml na meranie aktivity.
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Výsledky a diskusia
Pri štúdiu vplyvu doby premiešavania tuhej a kvapalnej fázy na distribučné pomery
stroncia na adsorbente J250 pri troch vyššie uvedených koncentráciách sa na základe
nameraných hodnôt charakterizoval adsorbent prostredníctvom vzťahov pre distribučný
pomer, adsorpčnú kapacitu a percento adsorpcie. Závislosti percenta adsorpcie a distribučného
pomeru od doby premiešavania sa vyjadrili v nasledujúcich grafoch.
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J250 10^(-4)
J250 10^(-3)
J250 10^(-2)

65,00
55,00
45,00
35,00
25,00
0

200

400

600

800

1000

1200

1400
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Obr. 1 Závislosť percenta sorpcie od doby premiešavania

Na obr. 1 je uvedená závislosť percenta adsorpcie od doby premiešavania fáz. Zo
závislosti vyplýva, že maximálne hodnoty adsorpcie sa dosahovali pri roztoku s koncentráciou
Sr(NO3)2 1.10-4 mol.dm-3. Závislosť percenta adsorpcie od doby premiešavania fáz je
nepriamo úmerná koncentrácii Sr(NO3)2 .
Z priebehu závislosti distribučného pomeru od doby premiešavania fáz vyplýva (obr.
2), že najvyššie hodnoty distribučného pomeru sa dosahovali pri koncentrácii Sr(NO3)2 1.10-4
mol.dm-3 a závislosť percenta adsorpcie od doby premiešavania bola opäť nepriamo úmerná
koncentrácii.
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Obr. 2 Závislosť distribučného pomeru od doby premiešavania

Záver
Adsorpcia rádionuklidu Sr-85 na bentonite z ložiska Jelšový potok J250 je pomerne
rýchla. Rovnováha sa dosiahla takmer okamžite, do 1 – 1,5 minúty od začiatku styku tuhej
a kvapalnej fázy. Percento adsorpcie klesalo s rastúcou koncentráciou Sr(NO3)2 v roztoku:
1.10-4 > 1.10-3 > 1.10-2 mol.dm-3. Hodnota distribučného pomeru pre daný adsorbent klesala
s rastúcou koncentráciou nosného roztoku: 1.10-4 > 1.10-3 > 1.10-2 mol.dm-3. Porovnateľné
hodnoty Kd a R sa získali v časovom intervale 1 min – 24 h. Okamžitá adsorpcia stroncia
môže byť vysvetlená rýchlym adsorpčným procesom a výmenou katiónov na povrchu
adsorbenta.
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Charakterizácia humínových látok metódou IMAC
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Abstrakt
Táto práca sa zaoberá vývojom novej metódy kvapalinovej chromatografie pre charakterizáciu
humínových látok (HL). Na separáciu a charakterizáciu humínových látok na základe ich rôznej afinity k iónom
kovov bola použitá afinitná chromatografia s imobilizovanými iónmi kovu (IMAC). Použitý chelatačný sorbent
bol na báze kyseliny dietyléntriamíntetraoctovej (DTTA). Bola stanovená sorpčná kapacita tohto sorbentu pre
hlinité ióny v závislosti od pH elučného prostredia. V metóde IMAC bol Al(III) ión imobilizovaný na
stacionárnu fázu pri hodnote pH 7,0. Sledovaný bol vplyv pH na zadržiavanie vybraných aromatických
a alifatických kyselín, ktorých zmes predstavovala modelovú vzorku HL. Na základe elučného správania kyselín
boli vybrané najvhodnejšie podmienky na frakcionáciu HL, konkrétne humínových kyselín (HK). Na základe
rozdielnej schopnosti zadržiavania sa humínových kyselín na stacionárnej fáze s imobilizovaným Al(III) pri
rôznych hodnotách pH elučného prostredia bola navrhnutá IMAC metóda so skokovou zmenou pH mobilnej
fázy.

Kľúčové slová: IMAC; LC; humínové kyseliny; humínové látky; ióny kovov; hliník

Úvod a formulácia cieľa
Humínové látky (HL) sú prírodné materiály, ktoré sa vo veľkom množstve vyskytujú
v pôde, sedimentoch a vo vode. Najväčšie množstvo HL sa nachádza v rašeline, ich zdrojom
je však aj lignit a zoxidované uhlie [1-6]. HL vznikajú chemickým a biologickým rozkladom
organickej hmoty a syntetickou činnosťou mikroorganizmov [1, 7, 8]. HL sú najdôležitejším
zdrojom organického uhlíka v pôdnom i vodnom prostredí [9]. Vo všeobecnosti sú HL
polydisperzné, amorfné, kyslé, hnedé až čierne látky s relatívnou mólovou hmotnosťou od
niekoľko stoviek po desiatky tisíc daltonov [2, 6, 7]. Po chemickej stránke sú HL heterogénne
polyeletrolyty [1, 2]. HL majú široké využitie predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva
a medicíny [9, 10]. Tieto prírodné biopolyméry majú kľúčové postavenie v prírode, pretože
ovplyvňujú štruktúru a fyzikálnochemické vlastnosti pôdy a sú spájané s väčšinou
povrchových procesov prebiehajúcich v pôde. HL znižujú toxicitu ťažkých kovov a pôsobenie
oxidov kyslíka, urýchľujú fotodegradáciu pesticídov a znižujú produkciu karcinogénov
vznikajúcich pri rafinácii vody po ťažbe rúd [9].

932

CHÉMIA

Obr. 1 Hypotetický model štruktúry HK [11].

Pre charakterizáciu a separáciu HL sa v súčasnosti využíva viacero analytických
separačných metód ako sú vysokoúčinná kvapalinová chromatografia, rozmerovovylučovacia chromatografia, elektroforetické metódy v kombinácii s citlivými detekčnými
metódami atď.
Jednou zo súčasných metód kvapalinovej chromatografie pre charakterizáciu
a separáciu HL je aj afinitná chromatografia s imobilizovanými iónmi kovu (IMAC) [12].
IMAC metóda je založená na špecifických interakciách, ktoré vznikajú

medzi

molekulami analytu v roztoku a iónmi kovu imobilizovanými na funkčné skupiny stacionárnej
fázy chromatografickej kolóny. Látky sú potom separované na základe ich rozdielnej afinity
k iónom kovov, t.j. ich funkčné skupiny majú schopnosť vytvárať koordinačné komplexy
s iónmi kovov [12-14, 15-17]. Podmienkou separácie je, aby medzi iónmi kovu a separovanou
látkou vznikol dostatočne stabilný komplex. HL obsahujú vo svojej štruktúre množstvo
funkčných skupín (fenolové, karboxylové, atď.), ktoré môžu poskytnúť miesta pre naviazanie
iónov kovu. Preto možno IMAC aplikovať na separáciu a charakterizáciu humínových látok
[13, 18].
Cieľom tejto práce bolo štúdium možností aplikovania metódy IMAC na
frakcionizáciu HL, konkrétne HK (Obr. 1). Pre splnenie tohto zvoleného cieľa sme použili
IMAC metódu, v ktorej boli ako imobilizované ióny kovu vybrané ióny Al(III). Ako
chelatačný sorbent bol použitý sorbent na báze kyseliny dietyléntriamíntetraoctovej (DTTA).
Al(III)-DTTA IMAC systém ponúkol nový prístup v oblasti charakterizácie a separácie HL.

Materiál a metódy
Chromatografické analýzy boli získané použitím prístroja Elite LaChrom (Merck –
Hitachi, Darmstadt, Nemecko), ktorý sa skladal z nasledujúcich častí: vysokotlaková pumpa
L 2130, automatický dávkovač L 2200, fotometrický detektor L 2455, termostat L 2300 a PC
s chromatografickým softvérom EZChrom Elite ver. 3.1.4.
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Separácie vybraných aromatických a alifatických kyselín boli uskutočnené na
monolitickej pórovitej kolóne Chromolith RP-18e (Merck, Darmstadt, Nemecko). Separácia
HK bola uskutočnená na sklenej CGC kolóne (TESSEK, Praha, ČR). Analyty boli detegované
na DAD fotometrickom detektore. Sorpčné charakteristiky Al(III) iónov pre daný chelatačný
sorbent boli merané pomocou peristaltickej pumpy PCR 01 (Labeco, Spišská Nová Ves, SR),
fotometrického detektora VD 104 (Labeco, Spišská Nová Ves, SR) s použitím chelatačného
činidla SPADNS (LACHEMA, Brno, ČR). Použitý bol chelatačný sorbent Iontosorb DTTA
100 (Iontosorb, Ústí nad Labem, ČR). Štandardy vybraných aromatických a alifatických
kyselín boli od spoločnosti Merck (Darmstadt, Nemecko). Použité boli 2 štandardy HK
(Štandard humínových kyselín Aldrich (Sigma-Aldrich, Steinheim, Nemecko), Štandard
humínových kyselín izolovaných z rašeliny (oblasť Cerová, SR)).

Výsledky a diskusia
V metóde IMAC majú najväčší vplyv na separáciu analytov použitý chelatačný
sorbent, imobilizovaný ión kovu a pH elučného prostredia. Keďže afinitu komplexotvorných
funkčných skupín analytu k imobilizovaným iónom kovu ovplyvňuje aj typ chelátotvorného
ligandu, v prvom kroku bolo dôležité vybrať vhodný chelátotvorný ligand. V tejto práci sme
použili Iontosorb DTTA. Chelatačný sorbent DTTA vo svojej štruktúre obsahuje kyselinu
dietyléntriamíntetraoctovú, ktorá je kovalentne naviazaná na bočných reťazcoch perlovej
celulózy (Obr.2) [19].

Obr. 2 Štruktúra chelatačného sorbentu Iontosorb DTTA [19].

Vzhľadom na to, že sa nám v literatúre nepodarilo nájsť hodnotu sorpčnej kapacity
sorbentu DTTA pre hliník, bolo potrebné určiť prierazové krivky v závislosti od zmeny pH
elučného činidla (octanové tlmivé roztoky, pH = 3,0 - 7,0). Na detekciu Al(III) iónov sme
kvôli jednoduchosti použili pokolónovú derivatizáciu s činidlom SPADNS (kyselina 1,8dihydroxy-2-(4-sulfofenylazo)naftalén-3,6-disulfónová, trojsodná soľ), ktoré s hliníkom
vytvára červeno-fialový komplex v pomere 1:1 [20]. Pri meraniach sme použili sklenené
CGC kolóny, ktoré sme plnili za sucha zvoleným sorbentom DTTA (približne 220 mg
sorbentu).
Priebeh sorpčnej kapacity sorbentu DTTA pre hlinité ióny pri rôznych hodnotách pH
elučného prostredia je znázornený na Obr. 3. Z Obr. 3 vyplýva, že sorpčná kapacita sorbentu
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DTTA pre hlinité ióny sa zvyšuje so zvyšujúcou sa hodnotou pH elučného prostredia
(octanové tlmivé roztoky, pH = 3,0 - 7,0). Najvyššia sorpčná kapacita DTTA bola dosiahnutá
pri hodnote pH = 7,0. Túto hodnotu pH elučného činidla sme si následne zvolili pre ďalšie
IMAC merania pri imobilizácii Al(III) iónov.

Obr. 3 Sorpčná kapacita sorbentu DTTA pre Al(III) ióny pri rôznych hodnotách pH elučného prostredia.

Ďalej sme sledovali vplyv pH elučného prostredia na zadržiavanie HL so zvoleným
chelatačným sorbentom. Ako vzorky sme vybrali dve humínové kyseliny: 1. štandard HK
Aldrich, 2. HK izolované z rašeliny z oblasti Cerová.
IMAC proces pozostáva z piatich krokov: 1. Plnenie a zrovnovážnenie (ekvilibrácia
kolóny), 2. Imobilizácia iónu kovu, 3. Nadávkovanie vzorky, 4. Elúcia vzorky, 5. Regenerácia
kolóny (Obr. 4) [21].

Obr.4 Princíp IMAC

Merania sme uskutočnili pri troch rôznych hodnotách pH elučného činidla (pH= 3,0;
6,0 a 8,0). Nezadržaná časť vzorky bola eluovaná z IMAC kolóny 5 ml daného tlmivého
roztoku. Zadržaná časť bola eluovaná 5 ml 0,01mol/l vodného roztoku HCl (pH= 2,0).
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Najviac humínovej kyseliny Aldrich sa zadržalo pri hodnote pH = 6,0. Pri vzorke HK
Cerová sa zadržalo približne rovnaké množstvo pri hodnote pH = 6,0 a pH = 8,0. Pri hodnote
pH = 3,0 pri oboch vzorkách dochádzalo k rozmývaniu píkov zadržanej časti HL. Na základe
predchádzajúcej charakteristiky interakcii vybraných alifatických a aromatických kyselín
s použitým sorbentom DTTA sa potvrdil náš predpoklad, že rovnako ako modelová vzorka
tak aj vzorka humínových kyselín najviac interaguje s iónmi hliníka pri hodnote pH = 6,0
(Obr. 5).

Obr. 5 Analýza humínovej kyseliny elúciou roztokom pH = 6,0.

Záver
Táto práca bola zameraná na vývoj novej metódy kvapalinovej chromatografie pre
charakterizáciu a separáciu humínových látok využitím ich interakcii s iónmi kovov.
Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že IMAC metóda sa javí ako nádejný
a efektívny prostriedok pre frakcionáciu humínových látok. Získané frakcie HL môžu byť
ďalej charakterizované viacerými metódami, s pomocou ktorých je potom možné získať
ďalšie informácie o štruktúre, charaktere a možnosti ďalšieho využitia HL v rôznych
oblastiach.
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Štúdium štruktúry a stability meďných komplexov
s pyrazínamidom a 2,6-dimetylpyridínom
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
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Abstrakt
Práca sa zaoberá prípravou a štúdiom vlastností dvoch meďných komplexov s biologicky významným
ligandom pyrazínamidom so zložením [Cu(µ3-I)(pyrazín-2-karboxamid)]n [1] a s 2,6-dimetylpyridínom so
zložením [Cu2(µ2-I)2(lut)2] [2]. Látka 1 bola pripravená metódou kryštalizácie voľným ochladzovaním
z koncentrovaného vodného roztoku jodidu draselného, ktorá sa ukázala byť veľmi úspešnou z hľadiska výťažku
a kvality kryštálov. Látka 2 bola pripravená v nevodnom prostredí. Spektrálne vlastnosti komplexov boli
študované IR spektroskopiou, termické rozklady látok sme sledovali metódami DTG a DTA. Štruktúra látky 1 je
polymérna a obsahuje 2 typy vodíkových väzieb, čo sa prejavuje zvýšenou stabilitou látky voči oxidácii
a tepelnému rozkladu. Látka 2 je prvým známym dvojjadrovým komplexom Cu(I) s 2,6-dimetylpyridínom.

Kľúčové slová: meďné komplexy; pyrazínamid; 2,6-dimetylpyridín

Úvod a formulácia cieľa
Pyrazínamid sa používa na liečbu tuberkulózy posledných asi 60 rokov. V súčasnosti
sa hľadajú nové spôsoby liečby tuberkulózy. Okrem vývoja nových liekov sa hľadajú
možnosti zvýšenia aktivity známeho liečiva napríklad jeho zabudovaním do komplexu
prechodného kovu. Zistilo sa, že napríklad prítomnosť Fe(II)/Fe(III) iónov zvyšuje aktivitu
pyrazínamidu a kyseliny pyrazínovej voči Mycobacterium tuberculosis a železo zvyšuje
účinok kyseliny pyrazínovej voči Mycobacterium bovis BCG, ktorá je rezistentná voči
pyrazínamidu. Prítomnosť iných iónov kovov, napr. Zn(II), Mg(II), Ca(II), takéto účinky nemá
[1].
Meďným komplexom s pyrazínamidom sa intenzívne zaoberá práca [2]. V tejto práci
bolo pripravených 11 komplexov, pričom bola vyriešená kryštálová štruktúra jedného z nich –
[Cu(µ2-I)(pyza)2]n. Ostatné komplexy publikované v tejto práci boli pripravené ako prášky
alebo ich kryštály neboli vhodné na štruktúrnu charakterizáciu. Odvtedy sa v iných prácach
podarilo štruktúrne charakterizovať ďalších 5 komplexov Cu(I) s pyrazínamidom [3]. Všetky
tieto komplexy sú polymérne. Zistilo sa, že tieto látky sú stabilné voči oxidácii vzdušným
kyslíkom, nerozkladajú sa ani vodou a sú nerozpustné v mnohých polárnych aj nepolárnych
rozpúšťadlách, čo je prejavom ich polymérnej štruktúry. Majú žltú až červenú farbu
a vykazujú silnú MLCT absorbciu v oblasti viditeľného spektra žiarenia. V prípadoch, kedy
v komplexe je aniónom I− alebo Br−, pozorujeme aj intenzívny pás v emisnom spektre pri
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vlnovej dĺžke okolo 650 nm [2].
V súčasnosti je známych 16 komplexov Cu(I) s 2,6-dimetylpyridínom. Všetky sú
jednojadrové, centrálny atóm medi v nich má koordinačné číslo 2, 3 alebo 4 [3].
Cieľom tejto práce je optimalizácia prípravy a štruktúrna charakterizácia meďného
komplexu s pyrazínamidom so stechiometriou Cu : pyrazínamid : I = 1 : 1 : 1. Keďže
komplexy Cu(I) s pyrazínamidom majú významné spektrálne vlastnosti a sú stabilné,
skúmame ich možné použitie ako katiónov pre polyoxometalátové anióny. Štúdiu meďných
komplexov s 2,6-dimetylpyridínom sa venujeme preto, lebo predpokladáme, že ligand bude
stéricky chrániť Cu(I) pred oxidáciou polyoxometalátmi.

Materiál a metódy
Všetky chemikálie boli použité bez ďalšej úpravy. CuI bol pripravený redukciou
roztoku meďnatej soli tiosíranom sodným a následným zrážaním jodidom draselným. Obsah
uhlíka, dusíka a vodíka bol zistený na analyzátore firmy Carlo Erba. Meď bola stanovená ako
CuO získaný žíhaním vzorky v mufľovej peci pri 550 °C. Infračervené spektrá boli merané na
spektrometri FT–IR Nicolet Magna 750 v nujolovej suspenzii. Termické rozklady látok boli
sledované pri kontrolovanom ohreve 5°C.min−1 do 800 °C v atmosfére vzduchu na prístroji
Derivatograph Q-1500 D. Difrakčné údaje pre monokryštálovú štruktúrnu analýzu boli
namerané na prístroji Bruker Kappa Apex pri teplote 100 K s použitím MoKα žiarenia.

[Cu(µ3-I)(pyrazín-2-karboxamid)] n [1]
CuI (1 g, 5,25 mmol) sa rozpustí za horúca v 50 mL 3,5 M roztoku KI. Do roztoku sa
potom pridá pyrazínamid (0,6464 g, 5,25 mmol) a zmes sa privedie do varu. Takmer číri
roztok sa za varu rýchlo prefiltruje cez fritu a filtrát sa povarí až kým sa úplne nevyčíri.
Roztok sa nechá voľne ochladiť na laboratórnu teplotu a potom sa umiestni na 20 minút do
mrazničky. Kryštalizáciou svetlooranžového roztoku vznikajú červené ihličkovité kryštály
látky [1]. Kryštály boli prefiltrované a premyté 50 mL vody, 10 mL etanolu a 10 mL
dietyléteru. Výťažok: 1,33 g (80,8 %).
Elementárne analýzy: vypočítané C 19,15 %, H 1,61 %, N 13,40 %, Cu 20,27%;
zistené C 19,52 %, H 1,43 % , N 13,68 %, Cu 19,91%.
Infračervené spektrum: 3374s νas(NH2), 3161s νs(NH2), 1706s ν(C=O), 1612w ν(NH2),
1376s amid, 1101w δ(NH2), 529m δ(OCN) [2].
[Cu2(µ2-I)2(2,6-dimetylpyridín)2] [2]
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CuI (0,411 g, 2,16 mmol) sa rozpustí v 20 mL acetonitrilu a do roztoku sa pridá 2,6dimetylpyridín (0,25 mL, 2,16 mmol). Roztok miešame 15 minút. Vylúčené bezfarebné
kryštály boli prefiltrované a vysušené na vzduchu. Výťažok: 0,0356 g (5,5 %).
Elementárne analýzy: vypočítané C 28,25 %, H 3,00 %, N 4,71 %, Cu 21,35 %;
nájdené C 26,09 %, H 3,3 %, N 4,42 %, Cu 21,06 %.
Infračervené spektrum: 1577m, 1606m ν(C−C resp. C−N); 784s, 775s, 1163m, 1020m,
1032m, 1101m δ(C−H) + skeletálne vibrácie.

Výsledky a diskusia
Zistili sme, že látka 1 je nerozpustná alebo len nepatrne rozpustná vo všetkých
bežných

rozpúšťadlách.

Jediné

rozpúšťadlo,

v ktorom

sa

čiastočne

rozpúšťa,

je

dimetylsulfoxid. Dobre sa rozpúšťa v pyridíne, ale v tomto prípade predpokladáme, že
dochádza k úplnému rozpadu komplexu a substitúcii v koordinačnej sfére Cu(I) za molekuly
pyridínu. Vysoký výťažok pri použití uvedeného spôsobu syntézy a kryštalizácie sa nám
podarilo získať aj pri príprave iných komplexov Cu(I) s pomerom Cu : ligand = 1 : 1, ale aj
niektorých ďalších.
Zlúčenina 2 je v acetonitrilovom roztoku nestabilná, pozvoľna sa oxiduje na zelený
komplex zloženia [Cu(2,6-dimetylpyridín)2I2]. Výťažok reakcie sa dá zvýšiť použitím
štvornásobného množstva ligandu až desaťnásobne, ale v tomto prípade nevznikajú kryštály
vhodné na štruktúrnu analýzu. Okrem toho sa zvyšuje riziko tvorby oxidovaného komplexu,
takže vylúčený mikrokryštalický produkt treba rýchlo oddeliť od roztoku. Látka 2 je rozpustná
v rozpúšťadlách, v ktorých je rozpustný aj CuI (predpokladáme, že dochádza k rozpadu
komplexu). Vodou sa oxiduje a rozkladá, zelenanie vzorky sme pozorovali aj pri meraní
spektier v nujole.

V štruktúre látky 1 (Obr. 1) má centrálny atóm Cu(I) koordinačné číslo 4, pričom 3
polohy sú obsadené jodidovými aniónmi (súčasne jeden I− je donorom pre tri atómy Cu+).
Štvrté koordinačné miesto je obsadené distálnym atómom dusíka pyrazínového kruhu.
Vzdialenosť medzi nad sebou ležiacimi pyrazínovými kruhmi je 3,56 Å a vzdialenosť
centroidov týchto kruhov je 4,09 Å, čo indikuje π-π interakciu medzi pyrazínovými kruhmi.
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Obr. 1 Molekulová štruktúra látky 1

Polymérna štruktúra zlúčeniny 1 (Obr. 2) pozostáva z reťazcov Cu···I···Cu a je
spevnená stredne silnými vodíkovými väzbami medzi susednými molekulami pyrazínamidu.
Amidové skupiny ligandov vytvárajú 8-členné diméry. Vzdialenosť N–H···O je 2,88 Å a uhol
171 °. Druhý vodík amidovej skupiny tvorí mostík s proximálnym dusíkom ďalšej susediacej
molekuly pyrazínamidu, pričom tento cyklus je 10-členný. Vzdialenosť N–H···N je 3,13 Å
a uhol 152 °.

Obr. 2 Polymérna a supramolekulová štruktúra látky 1

Zlúčenina 2 je dvojjadrový komplex, v ktorom majú oba atómy medi koordinačné
číslo 3 a sú vzájomne premostené dvoma jodidovými aniónmi. Tretia poloha je obsadená
dusíkom z 2,6-dimetylpyridínu. Vzdialenosť medzi atómami Cu(I) je 2,552 Å, čo je menej
ako súčet van der Waalsových polomerov (2,8 Å), z čoho môžeme usudzovať, že medzi nimi
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dochádza k interakcii kov–kov. Aromatické kruhy 2,6-dimetylpyridínu nie sú koplanárne, ale
sú vzájomne pootočené o uhol 24°. Atómy N–Cu–Cu–N neležia na jednej priamke; uhol N–
Cu–Cu je 173 °. Vzdialenosť medzi dvoma nad sebou ležiacimi kruhmi 2,6-dimetylpyridínu
je 3,793 Å a vzdialenosť medzi centroidmi kruhov je 4,795 Å, z čoho vyplýva, že medzi nimi
dochádza k π-π interakcii.

Obr. 3 Molekulová štruktúra látky 2

Termické rozklady látok 1 a 2 sú zhrnuté v Tab 1. V prípade látky 1 dochádza
k uvoľneniu ligandu pri teplote 291 °C, čo je o 130 °C viac ako je teplota sublimácie voľného
ligandu. Látka 2 uvoľňuje ligand už pri 176 °C (bod varu 2,6-dimetylpyridínu je 144 °C).
V prípade rozkladu látky 2 sme nepozorovali fázovú premenu, pretože CuI sa začal pozvoľna
oxidovať na CuO už pri teplote okolo 400 °C. Dôvodom voľnejšieho priebehu oxidácie CuI
pri rozklade látky 2 môže byť dlhšia expozícia CuI voči vysokej teplote.

Tab. 1 Termické rozklady látok 1 a 2
Úbytok DTG
zistený /vypočítaný/

1

DTA

37,7 mg /39,3 mg/

291 °C, endo

-

381 °C, exo

37,1 mg /35,3 mg/

487 °C, exo

33,5 mg /36 mg/

176 °C, endo

37,7 mg /37,27 mg/

480 °C, exo

Prebiehajúci dej
uvoľnenie pyrazínamidu (L), vznik CuI
CuLI −> CuI + L↑

[I.]

fázový prechod γ-CuI −> β-CuI [4]
oxidácia Cu(I) −> Cu(II), sublimácia jódu
2 CuI + O2 −> 2 CuO + I2 ↑

[II.]

uvoľnenie 2,6-dimetylpyridínu (L), vznik CuI
schéma [I.]

2
oxidácia Cu(I) −> Cu(II), sublimácia jódu
schéma [II.]
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Rozdiely v termických rozkladoch látok 1 a 2 nevyplývajú len z prítomnosti
rozdielnych ligandov, ale aj z rôzneho spôsobu koordinácie medi. Látka 1 je polymérna,
jednotlivé polymérne reťazce sú navyše spevnené vodíkovými väzbami. Táto látka je
dlhodobo stabilná pri laboratórnej teplote, nepodlieha oxidácii a nerozkladá sa ani vodou,
zatiaľ čo látka 2 podlieha oxidácii po krátkom čase už v roztoku a je stabilná len dobre
vysušená v chlade. Komplexné častice látky 2 sú v kryštalickom stave spojené len slabými π-π
interakciami.

Záver
Zistili sme, že látky 1 a 2 nie sú vhodné katiónové komplexy pre polyoxometalátové
anióny. Látka 1 je síce veľmi stabilná, no v dôsledku polymérnej štruktúry je takmer
nerozpustná. V prípade látky 2 sa zase nepotvrdil náš predpoklad, že metylové skupiny 2,6dimetylpyridínu budú chrániť Cu(I) pred oxidáciou ako tomu je napr. v komplexoch Cu(I)
s 2,9-dimetyl-1,10-fenantrolínom. Vlastnosti týchto látok sú v priamom súvise s ich
kryštálovou štruktúrou, čo sa potvrdilo pri sledovaní ich termických rozkladov.
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Kontrola kvality pitných vôd metódami kapilárnej elektroforézy na čipe
s vodivostnou detekciou
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Abstrakt
Táto práca bola zameraná na vývoj nových elektroseparačných analytických metód uskutočňovaných
v mikroškále pre sledovanie kvality pitných vôd. Jedným z dôležitých ukazovateľov kvality pitných vôd je obsah
anionických a kationických makrozložiek, príp. niektorých mikrozložiek. Monitorované boli anorganické anióny
(sírany, chloridy a dusičnany) a katióny (amoniak, vápnik, horčík, draslík a sodík) v balených vodách a
vodovodnej pitnej vode. Na tento účel boli vyvinuté dve elektroseparačné analytické metódy, jedna pre rýchly
monitoring aniónov, druhá pre analýzu katiónov. Na stanovenie uvedených analytov bola použitá kapilárna
zónová elektroforéza (CZE) implementovaná na polymetylmetakrylátovom (PMMA) čipe s vodivostnou
detekciou. Obidve CZE metódy umožnili rýchle, jednoduché a citlivé stanovenia katiónov a aniónov v pitných
vodách bez zložitej predúpravy.

Kľúčové slová: Kapilárna elektroforéza, čip, vodivostná detekcia, anióny, katióny, pitné vody.

Úvod a formulácia cieľa
Kontrola kvality pitnej vody a jej zdravotná bezpečnosť je určená prostredníctvom 82
ukazovateľov kvality vody, ktoré reprezentujú fyzikálne, chemické, biologické a
mikrobiologické vlastnosti vody. Ukazovatele kvality pitnej vody sú definované nariadením
vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na pitnú vodu a kontrolu kvality
vody určenej pre ľudskú spotrebu.
Iónovo-výmenná chromatografia (IC) patrí medzi najviac používané analytické metódy
na stanovenie niektorých anionických a kationických zložiek v pitnej vode [1]. Kapilárna
zónová elektroforéza (CZE) má značný potenciál pre separáciu týchto iónov vzhľadom na ich
iónogénny charakter. Avšak bežný CZE prístup je analyticky obmedzený, napríklad kvôli
relatívne nízkej separačnej kapacite bežne používaných kapilár v spojení s otvoreným
separačným systémom. Práca bola zameraná na vypracovanie vhodných CZE metód pre
stanovenie 8 parametrov sledovania kvality pitných vôd na báze čipovej technológie
využívajúcej techniku spájania kolón (CC) v zatvorenom separačnom systéme. Prioritnou
úlohou bolo vypracovať analytický postup použiteľný pre sekvenčné stanovenie aniónických
(chlorid, síran a dusičnan, príp. dusitan) a katiónických (amoniak, vápnik, horčík, draslík
a sodík) makrozložiek a mikrozložiek v pitnej vode.
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Materiál a metódy
CZE separácie aniónov a katiónov boli uskutočňované na PMMA CC čipe IonChip™
(Merck, Darmstadt, Nemecko) v hydrodynamicky zatvorenom separačnom systéme. CC čip
bol pevne spojený s CE platformou zahŕňajúcou sadu peristaltických mikropúmp [3].
Mikropumpy zabezpečovali: (1) plnenie separačných kanálikov roztokmi elektrolytov
a vzorky a (2) hydrodynamické uzatvorenie kanálikov čipu po naplnení čipu príslušnými
roztokmi [3].
Aktuálne koncentrácie študovaných anionických makrozložiek (síran, chlorid a
dusičnan) v pitných vodách sú podstatne nižšie (uhličitan a hydrogénuhličitan sú aniónické
makrozložky zastúpené vo vodách na najvyšších koncentračných úrovniach) v porovnaní
s kationickými makrozložkami (vápnik, horčík, sodík a draslík spolu s nižšou koncentráciou
amoniaku). Z tohto dôvodu je veľmi problematické simultánne stanovenie študovaných
katiónov a aniónov v jednom CZE pokuse (rozdiel v riedeniach vzoriek pre anionické
a kationické separácie až do pomeru 1:100). Jednou z možných alternatívnych riešení môže
byť sekvenčné CZE stanovenie katiónov a aniónov.

Výsledky a diskusia
CZE stanovenia študovaných anorganických kationických a anionických zložiek
v pitných vodách boli sekvenčne zmenou elektrolytových systémov vyvinutých pre anióny
a katióny na CC čipe s vodivostnou detekciou. Zloženie jednotlivých nosných elektrolytov je
uvedené v Tab. 1.

Tab. 1 Zloženie nosných elektrolytov
Parameter
Anionický NE
Kationický NE
Aspartát
Nosný ión
H+
(kyselina propiónová)
Priotiión
Bis-tris propán
propiónan
EOF suppressor
MHEC
MHEC
Povrchový modifikátor
Trietyléntetraamín
Komplexačné činidlo
DDAPS
18-Crown-6-éter
pH
4.2
3.2
NE = nosný elektrolyt, MHEC = metylhydroxycelulóza
DDAPS = 3-(N,N-Dimetyldodecyl-amónio)propán sulfonát

CZE separácie aniónov boli uskutočňované v nosnom elektrolyte s pH = 4,2, zatiaľ čo
separácie katiónov boli prevádzané pri pH = 3,2. Vo vode rozpustný polymér (MHEC) bol
pridaný do nosných elektrolytov na potlačenie elektroosmózy v separačnom systéme. Úplné
rozlíšenie anionických zložiek bolo dosiahnuté použitím zwitterionického detergentu
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(DDAPS), ktorý selektívne retardoval dusičnan (rozlíšenie síranu a dusičnanu) a dvojmocného
protiiónu (BTP), ktorý znižoval efektívnu pohyblivosť síranu (rozlíšenie síranu a chloridu).
V kationickom nosnom elektrolyte bolo úplné rozlíšenie študovaných katiónov dosiahnuté za
pomoci 18-crown-6, ktorý rozdielne retardoval draslík a sodík na báze vytvorenia komplexov
s uvedenými katiónmi. Prídavok tetraamínu (TETA) do kationického nosného elektrolytu
eliminoval adsorpciu katiónov na vnútorný povrch kanálikov PMMA čipu (obr. 1).
ANIONS
D1

-

D2

CATIONS
+

+

D1

D2

-

BE
CHANGE

60 s

Ca

2+

Mg

2+

+

NH 4

Na

+

K

+

−

Cl

−

2−

SO4

200

NO2
−

NO3

500

800

t (s)

Obr. 1 CZE separácie aniónov a katiónov v modelovej vzorke
CZE separácie boli uskutočňované v anionických a kationických nosných elektrolytoch, ktorých zloženie je
uvedené v Tab. 1 pri hnacom prúde 40 µA. Koncentrácia analytov v modelovej vzorke bola na úrovni 0,5 mg/l.

Sekvenčné CZE stanovenia katiónov a aniónov boli uskutočnené v dvoch krokoch. V
prvom kroku boli stanovené anorganické anióny v aniónickom nosnom elektrolyte (tab. 1),
následne bol separačný systém premytý deionizovanou vodou po dobu 60 sekúnd. V druhom
kroku boli príslušné kanáliky na CC čipe naplnené katiónickým nosným elektrolytom (tab. 1)
a vzorkou pomocou peristaltických púmp. Tieto sekvenčné CZE stanovenia boli aplikované
na modelové vzorky aj reálne vzorky vodovodnej a balenej pitnej vody (obr. 2).
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ANIONS
−

Cl

CATIONS

BE
CHANGE

Mg

2−

SO4

−

NO3

60 s

Ca

2+

2+

+

Na

K

Tap water

+

Miticka

Bonaqua

200

400

600
50

250
800

t (s) 450
800

Obr. 2 CZE separácie aniónov a katiónov v pitných vodách
CZE separácie boli uskutočňované v anionických a kationických nosných elektrolytoch, ktorých zloženie je
uvedené v Tab. 1 pri hnacom prúde 40 µA.

Sekvenčné CZE stanovenia katiónov a aniónov boli uskutočnené v dvoch krokoch. V
prvom kroku boli stanovené anorganické anióny v aniónickom nosnom elektrolyte (tab. 1),
následne bol separačný systém premytý deionizovanou vodou po dobu 60 sekúnd. V druhom
kroku boli príslušné kanáliky na CC čipe naplnené katiónickým nosným elektrolytom (tab. 1)
a vzorkou pomocou peristaltických púmp. Tieto sekvenčné CZE stanovenia boli aplikované
na modelové vzorky aj reálne vzorky vodovodnej a balenej pitnej vody (obr. 2).
Vzhľadom na rozdielne koncentračné zastúpenie študovaných katiónov a aniónov a
zloženie jednotlivých elektrolytov (najmä z hľadiska ich špecifickej vodivosti a použitej
vodivostnej detekcie) boli koncentračné limity detekcie na úrovni 100 µg/l pre anióny, na
druhej strane pre katióny boli na stanovené na úrovni 10 µg/l (objem dávkovanej vzorky 900
nl). Za týchto pracovných a separačných podmienok (potlačený elektroosmotický tok
a hydrodynamicky uzatvorený separačný systém na CC čipe) boli dosiahnuté veľmi dobré
opakovateľnosti migračných časov aniónov a katiónov (RSD do 1 %). RSD hodnoty plôch
píkov sa pohybovali v rozmedzí 0,7-3,8 %.
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Tab.2 Opakovateľnosti migračných časov a plôch píkov aniónov a katiónov v modelovej vzorke
Analyt

Migračný čas
Priemer (s) RSD (%)

Plocha píku
Konc. Počet meraní
Priemer RSD (%)
(mg/l)
(mVs)
275
0.1
226.0
0.8
5.2
3
Chlorid
322
0.1
2658.4
1.3
60.3
3
343
0.3
136.9
0.7
5.2
3
Síran
385
0.3
1725.3
1.6
60.2
3
399
0.1
11.9
2.7
0.6
3
Dusičnan
412
0.2
431.7
0.7
20.7
3
177
0.5
9.2
3.8
0.05
4
Amoniak
165
0.2
156.3
0.8
1.0
4
195
0.5
12.9
1.5
0.05
4
Vápnik
183
0.5
171.5
2.0
1.0
4
210
0.4
19.5
2.8
0.05
4
Horčík
195
0.5
347.2
1.2
1.0
4
314
0.8
10.1
3.8
0.05
4
Draslík
298
0.6
183.9
1.2
1.0
4
234
0.6
8.7
2.8
0.05
4
Sodík
221
0.6
206.9
1.7
1.0
4
Konc. = koncentrácia analytov v dávkovanej vzorke, RSD = štandardná relatívna odchýlka,
CZE separácie boli uskutočňované v anionických a kationických nosných elektrolytoch, ktorých
zloženie je uvedené v Tab. 1 pri hnacom prúde 40 µA.

Praktická aplikovateľnosť vyvinutých CZE metód na CC čipoch bola testovaná na
vodovodnej a balenej pitnej vode (obr. 2). Predúprava týchto vzoriek spočívala iba v ich
odplynení pomocou ultrazvuku a/alebo následným riedením.

Vzorka

Analyt

Priemer ± SD
Deklarované
Výťažnosť Riedenie
(mg/l)
výrobcom (mg/l)
(%)
Chlorid
21.0 ± 0.2
neriedené
Síran
36.3 ± 0.2
neriedené
Dusičnan
11.7 ± 0.3
neriedené
Amoniak
106
20
Vodovodná
voda
Vápnik
62.7 ± 1.2
104
200
Horčík
11.2 ± 0.4
99
200
Draslík
2.5 ± 0.1
96
20
Sodík
12.7 ± 0.4
102
200
Chlorid
18.0 ± 0.1
18.6
3
Síran
19.5 ± 0.2
17.7
3
Dusičnan
3.0 ± 0.1
4.1
3
Amoniak
104
75
Mitická
Vápnik
264.3 ± 1.7
262.9
98
200
Horčík
70.1 ± 0.7
88.5
101
200
Draslík
3.1 ± 0.1
2.2
101
75
Sodík
29.6 ± 0.3
29.6
100
75
SD = štandardná odchýlka. CZE separácie boli uskutočňované v anionických a kationických nosných
elektrolytoch, ktorých zloženie je uvedené v Tab. 1 pri hnacom prúde 40 µA.
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Záver
Práca sa zaoberala sekvenčným CZE stanovením vybraných aniónov (chlórid, síran
a dusičnan) a katiónov (amoniak, horčík, draslík a sodík) v pitných vodách. Obsahy týchto
základných iónogénnych (makro)zložiek určujú kvalitu a zdravotnú nezávadnosť pitných vôd.
CZE separácie boli uskutočnené na CC čipoch s vodivostnou detekciou. Navrhnuté
aniónické a katiónické CZE separačné systémy umožnili úplné rozlíšenie študovaných skupín
analytov v pomerne krátkom čase. Dosiahnuté detekčné limity (cca. 100 µg/l pre anióny a 10
µg/l pre katióny) danými CZE metódami boli postačujúce na ich stanovenie v reálnych
vzorkách vôd. Vysoká reprodukovateľnosť CZE stanovení (0,7-2,7 % RSD plôch píkov pre
anióny a 0,8-3,8 % RSD pre katióny) v modelových aj reálnych vzorkách spolu s veľmi
dobrou zhodou v ich obsahoch deklarovaných výrobcom poukazujú na správnosť analytických
výsledkov získaných navrhnutými metódami. Prakticky žiadna predúprava vzoriek spolu
s rýchlym (stanovenie 8 analytických parametrov v priebehu cca. 15 min., t.j. 1 parameter za 2
min.) a spoľahlivým získavaním požadovaných analytických parametrov možno považovať za
významné prednosti navrhnutých CZE metód na CC čipoch, ktoré môžu byť veľmi
prospešným a užitočným analytickým nástrojom v kontrole kvality (pitných) vôd.
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Príprava organického inhibítora VEGFR-2 receptoru, významného pre
proces neovaskularizácie tumorov
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
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Abstrakt
Vychádzajúc zo známeho inhibítora Sutent sme pomocou molekulového modelovania navrhli dva
potenciálne aktívne struktury. Predpokladáme, že prepojením farmakofórov zo Sutentu pomocou
disubstituoných 1,2,3-triazolov, získame nové štruktúry, ktoré by sa mohli ukázať možno aj aktívnejšie ako
samotný Sutent. V rámci tohto článku prezentujeme naše momentálne výsledky zo syntézy požadovaných
inhibítorov 1 a 2, a to prípravu „click-chemistry“ ligandov a samotnú cykloadičnú reakciu azidu a terminálneho
alkínu.

Klúčové slová: Angiogenéza; Sutent; VEGFR-2; Click-chemistry; 3G0E; molekulové modelovanie

Úvod a formulácia cieľa
Cieľom projektu je príprava inhibítora intracelulárnej kinázovej domény VEGFR-2
receptoru, dôležitého pre proces angiogenézy (novotvorby ciev), ktoré by mohli umožniť
zastaviť progresiu tumorov a šírenie ich metastáz. Pri príprave týchto inhibítorov sme
vychádzali zo štruktúry aktívnej bázy liečiva Sutent (Schéma 1) a znalosti väzobných
interakcií v proteínovom komplexe 3G0E z PDB (sunitinib / tyrozínkinázová časť c-Kit
receptora) (Obrázok 1). Uvedený komplex je štruktúrou blízky intracelulárnej časti
tyrozínkinázy VEGFR-2, ktorého 3D štruktúra nie je dosiaľ známa.

Schéma 1: Štruktúry cieľových zlúčenín 1 a 2 – potenciálnych inhibítorov intracelulárnej tyrozínkinázovej časti
VEGFR-2 receptoru a opísaný skelet liečiva Sutent (vo forme soli s (S)-2-metylsukcinátom) obsahujúci aktívnu
zložku sunitinib.

Sutent, resp. Sunitinib je selektívny inhibítor niekoľkých receptorov (VEGFR-2,
PDGFR-α, c-Kit). Bol na trh zavedený firmou Pfizer v roku 2006 ako antiangiogenikum
použivané pri liečbe stromálnych tumorov a rozvinutých nádorov ľadvín. Liečivo má trojitý
účinok. Blokuje c-Kit, ktorý je u pacientov s rakovinou zmutovaný tak, že má veľmi vysokú
aktivitu a tým pádom delenie buniek a angiogenéza je veľmi rýchla. Ďalej blokuje PDGFR-α,
ktorý sa nachádza v krvých doštičkách a zároveň inhibuje VEGFR-2, ktorý priamo súvisí
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s tvorbou nových ciev. Sutent je svojou schopnosťou blokovať tieto tri receptory účinným
prostriedkom proti angiogenéze, rastu tumorov a metastáz v organizme.
Röntgénová štruktúrna analýza Sutentu s VEGFR-2 tyrozínkinázou nie je známa, ale
je známa pre veľmi podobnú tyrozínkinázu c-Kit (PDB: 3G0E). Superimpozíciou (Obrázok
1) týchto dvoch komplexov sa ukázalo, že

Sutent sa bude v oboch enzýmoch viazať

podobným spôsobom, keďže vyzerá, že sa viaže na rovnaké aminokyselinové zvyšky
(Obrázok 1). Vidíme, že väzobne významný je dusík a kyslík v indolín-2-óne, karbonylový
kyslík a dietylamínový zvyšok na opačnej strane molekuly (dolná časť) plní funkciu
farmakokineticky výhodnej skupiny. Rozhodli sme sa upraviť tieto časti molekuly tak, aby
syntéza výsledného inhibítora bola uskutočniteľná z 2 nezávislých farmakofórických
ligandov, ich spojením metódou „Click chemistry“. Stred molekuly tak bude nahradený
disubstituovaným triazolovým jadrom.

F

interakcie 3G0E (predikovaná 2OH4)

HN
(OCNH) Glu671

(superimp Glu915 (CONH))
O
(CONH) Cys673

(superimp Cys917 (CONH))

HN

O
NH

? 3.75A_Asp677 (COO-)

? 3.8A_Lys 593 ( +NH3)

N

? 2.35A_Asp680 (CONH2)

Obrázok 1: Vľavo: superpimpozícia VEGFR-2 intracelulárnej tyrozínkinázy a komplexu 3G0E (KIT
s naviazaným Sunitibom), vpravo: analýza väzobných interakcií Sunitibu s c-KIT.

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.
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Na purifikáciu produktov sme v prípade tuhých látok použili kryštalizáciu alebo stĺpcovú
chromatografiu na SiO2 nosiči.

Výsledky a diskusia
Prípravu cieľových molekúl možme rozdeliť na syntézu "Click-chemistry" ligandov a
na samotnú "Click-chemistry" cykloadíciu. Príprava 1-propargyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)ónu (6) vychádzala z benzén-1,2-diamínu (4), resp. z jeho dihydrochloridu. Prvým krokom syntézy
bolo tavenie benzén-1,2-diamínium dichloridu s močovinou (3) pri 140 °C počas 6 hodín, kde

sme získali produkt s výťažkom 66 % (Schéma 2). Pri tejto reakcii vzniká benzimidazolónový
skelet [1]. Druhým krokom syntézy bola N-propargylácia do prvého stupňa[2]. Ako bázu na
odtrhnutie vodíka z jedného z dusíkov slúžil NaH. KI sa do reakcie pridal v katalytickom
množstve a jeho úlohou bolo s propargylbromidom dočasne vytvoriť propargyljodid, ktorý je
reaktívnejší. Reakcia prebiehala v DMF, pričom sme zistili, že keď sa reakcia nechá bežať
dlhšie, vznikal prevažne bispropargylový produkt. Ak sme reakciu nechali bežať len 15 min
získali sme zmes mono- (výťažok 21% po chromatografii) aj disubstituovaných (15%)
produktov 6 a 7 resp. (Schéma 2).

Schéma 2: Príprava 1-propargyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-ónu (6).

Prvým

krokom

pri

príprave

1-azido-4-(dietylamino)butan-2-ónu

(13)

bola

Mannichova reakcia acetónu (8), paraformaldehydu (9) a dietylamionium chloridu (10)
v metanole [2]. Do reakcie sme pridali katalytické množstvo koncentrovanej kyseliny
chlorovodíkovej. Reakcia sme zahrievali na reflux 12 hodín a získali produt 11 s výťažkom
33% po destilácii (Schéma 3). Ďalším krokom je bromácia 11 s brómom, roztokom
bromovodíku v kyseline octovej a v ľadovej kyseline octovej [3]. Surovým produktom tejto
reakcie je červený olej s 90%-ným výťažkom, ktorý sa obtiažne kryštalizuje. Posledným
krokom pre prípravu 1-azido-4-(dietylamino)butan-2-ónu (13) je substitúcia brómu za azid
pomocou azidu sodného v DMSO pri rt cez noc [4]. Medzikrokom tejto reakcie je odstránenie
hydrobromidu s azidom sodným, pričom vzniká ľahko prchavý HN3, NaBr a volný
azidoderivát 13, ktorý nie je stabilný za podmienok čistenia na silikagéli.
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Schéma 3: Príprava 1-azido-4-(dietylamino)butan-2-ónu (13)

Záverečnou fázou syntézy cieľových molekúl 1 a 2 je "Click-chemistry" cykloadícia
(Schéma 4 a 5), ktorú sme sa rozhodli urobiť najprv za katalýzy s meďnými iónmi, pomocou
ktorých vzniká 1,4-regioizomér 1,2,3-triazolu. CuI ióny vznikajú in situ redukciou CuII
pomocou askorbátu sodného. Reakciu sme skúšali urobiť v DMSO pri rt počas miešania 1-2
dni [5]. Najprv sme chceli overiť prítomnosť azidovej funkčnej skupiny v surovom produkte
získanom po filtrácii cez silikagél. Nechali sme ho preto reagovať s fenylacetylénom (14),
pričom sme v 1H NMR spektre dokázali identifikovať signál 7.89 ppm patriaci triazolovému
vodíku.

Schéma 4: Pokusná "click-chemistry" reakcia 1-azido-4-(dietylamino)butan-2-ónu (13) s fenylacetylénom (14)

Rovnaké podmienky sme použili aj pri "Click-chemistry" alkínu 6 a azidu 13 (Schéma
5). V 1H NMR spektre sme opäť našli signál 8.02 ppm pre triazol ale produkt bol znečistený a
zatiaľ sa nám nepodarilo triazol 1 izolovať.

Schéma 5: „Click-chemistry“ cykloadícia na prípravu cieľového potenciálneho inhibítora 1.

Záver
Pri príprave požadovaných inhibítorov sa nám podarilo úspešne pripraviť "Clickchemistry" ligandy 6 a 13. Úspešne sme otestovali Cu(I)-katalyzovanú cykloadíciu na
azidovom ligande 6 reakciou s fenylacetylénom 14 a tiež na reakcii samotných pripravených
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ligandov 6 a 13. V uvedenom postupe plánujeme vyskúšať aj Ru(II)-katalyzovanú metódu na
prípravu 1,5-regioizoméru 1,2,3-triazolu 2.
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Aplikácia extrakcie tuhou fázou s využitím oxidu zirkoničitého
nanometrických rozmerov na skoncentrovanie, špeciáciu a stanovenie
stopových koncentrácií chrómu vo vodných vzorkách metódou ETAAS
Lenka Macháčková, Mária Žemberyová, Zuzana Deáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská dolina CH-2, 842 15 Bratislava, Slovenská Republika; machackoval@fns.uniba.sk

Abstrakt
Stanovenie chrómu v environmentálnych vzorkách je spojené so stanovením jednotlivých špécií chrómu,
dôvodom sú ich rozdielne biologické, geochemické a toxikologické vlastnosti. Cr(III) predstavuje esenciálny
stopový prvok, ktorý sa v ľudskom tele podieľa na metabolizme cukrov, tukov a bielkovín. Naopak Cr(VI) je
toxický pre biologické systémy, má mutagénne, karcinogénne a teratogénne účinky. Preto je veľmi aktuálnou
problematikou vypracovanie analytických metód vhodných na analýzu rôznych oxidačných foriem chrómu, čiže
špécií. V tejto práci boli študované možnosti aplikácie oxidu zirkoničitého (ZrO2) nanometrických rozmerov ako
tuhého sorbentu vhodného na skoncentrovanie a špeciáciu Cr(VI) a Cr(III) metódou extrakcie tuhou fázou (SPE).
Boli sledované a optimalizované hlavné parametre vplývajúce na extrakčný výťažok SPE, napr. pH vzorky,
objem vzorky, množstvo ZrO2, extrakčný čas, koncentrácia a objem vhodného elučného činidla a podmienky
centrifugácie. Rovnako boli optimalizované i podmienky stanovenia chrómu metódou elektrotermickej atómovej
absorpčnej spektrometrie.

Kľúčové slová: skoncentrovanie; špeciácia; ZrO2 nanometrických rozmerov; chróm; vody; ETAAS

Úvod a formulácia cieľa
Chróm patrí medzi esenciálne mikroprvky a zároveň je hlavným polutantom životného
prostredia [1]. Príčinou sú odlišné biologické a toxikologické vlastnosti chemických foriem
chrómu. Z možných oxidačných stupňov chrómu sa v environmentálnych vzorkách vyskytujú
predovšetkým dva, a to Cr(III) a Cr(VI). Cr(III) je považovaný za esenciálny stopový prvok,
ktorý sa v ľudskom tele významne podieľa na metabolizme cukrov, tukov a bielkovín.
Na druhej strane Cr(VI) ako silné oxidačné činidlo je vysoko toxický pre biologické systémy a
má mutagénne a karcinogénne účinky [2]. Preto je veľmi dôležité kontrolovať obsah
celkového chrómu a tiež jeho jednotlivých špécií vo všetkých zložkách životného prostredia.
V posledných rokoch sa stala extrakcia tuhou fázou (SPE) najpoužívanejšou
separačno-prekoncentračnou metódou na citlivé stanovenie stopových kovov [3]. Voľba
vhodného sorbentu je kľúčovým krokom pri navrhovaní spoľahlivého SPE postupu.
V súčasnosti je veľká pozornosť venovaná rôznym nanoštruktúrnym materiálom, ako napr.
uhlíkové nanočastice (fulerén, uhlíkové nanorúrky, nanokužely a nanodiamanty), kovové
nanočastice a kremičité nanočastice a polyméry s odtlačkom molekuly. Nanočastice majú
jedinečné vlastnosti, ako napr. veľký špecifický povrch, vysokú adsorpčnú kapacitu, nízke
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teploty modifikácie a prirodzenú povrchovú reaktivitu, v dôsledku čoho môžu silne chemicky
sorbovať mnohé látky [4]. Na skoncentrovanie stopových koncentrácií chrómu boli použité
rôzne nanooxidy kovov ako Fe3O4 [5], TiO2 [6], Al2O3 [7] a ZrO2 [8-10].
Táto práca je zameraná na vývoj novej metódy extrakcie tuhou fázou na separovanie a
skoncentrovanie chrómu z vodných vzoriek pred jeho stanovením metódou atómovej
absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou. Ako tuhý sorbent bol študovaný
oxid zirkoničitý nanometrických rozmerov.

Materiál a metódy
Použité prístroje a zariadenia
Na stanovenie chrómu bol použitý atómový absorpčný spektrometer fy. Perkin-Elmer®
model 5100 PC (Norwalk, USA) s elektrotermickým atomizátorom 5100 ZL v spojení
s automatickým podávačom vzoriek AS-71 a tlačiarňou LQ-860 tej istej firmy.
Pre odstránenie nešpecifickej absorpcie bola použitá Zeemanovská korekcia pozadia. Merania
boli robené na priečne vyhrievaných pyrolytických grafitových kyvetách s vloženou
platformou. Ako ochranný plyn bol použitý vysokočistý argón. Ako zdroj žiarenia bola
použitá výbojka s dutou katódou. Vyhodnotenia boli robené z integrovaných hodnôt
absorbancie. Aplikovaný teplotný program je uvedený v Tab. 1.
Ďalej boli použité analytické váhy Sartorius 1702 (Sartorius, Nemecko), pH meter
Radelkis OP-211/1 (Radelkis, Maďarsko), laboratórna trepačka KS 125 B (IKA Labortechnik,
Nemecko) a odstredivka mlw T30 (Janetzki, Nemecko).

Tab. 1 Pracovné podmienky stanovenia chrómu metódou ETAAS
Inštrumentálne parametre
Vlnová dĺžka
357,9 nm
Šírka štrbiny
0,7 nm
Napájací prúd lampy
25 mA
Dávkovaný objem vzorky
20 µl
Modifikátor matrice – Mg(NO3)2
15 µg v dávkovaných 10 µl
Teplotný program grafitovej pece
Čas narastania Čas držania
Teplota
Prietok Ar
Krok
teploty
teploty
°C
ml min-1
s
s
Sušenie 1
100
10
20
250
Sušenie 2
130
10
20
250
Pyrolýza
1500
10
20
250
Atomizácia
2300
0
5
0
Čistenie
2400
1
2
250
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Použité chemikálie a roztoky
Na prípravu všetkých roztokov bola použitá deionizovaná voda pripravená systémom
Water Pro PS (Labconco, USA). Kalibračné roztoky Cr(VI) (2-10 µg l-1) boli pripravené
postupným riedením zásobného roztoku K2CrO4 o koncentrácii chrómu 1 g l-1 v 0,2 % (v/v)
HNO3. Kalibračné roztoky Cr(III) (2-10 µg l-1) boli pripravené postupným riedením
štandardného roztoku Cr(NO3)3 o koncentrácii chrómu 1 g l-1 v 0,5 mol l-1 HNO3 (Merck,
Nemecko) v 0,2 % (v/v) HNO3. Ako chemický modifikátor bol použitý roztok Mg(NO3)2
v deionizovanej vode o koncentrácii 1,5 g l-1. Pre úpravu pH bol použitý 0,2 mol l-1 octanový
tlmivý roztok pripravený z CH3COOH a CH3COONa.3H2O (p.a., Merck, Nemecko) a tiež
kyselina dusičná a hydroxid sodný (p.a., Merck, Nemecko). Ako elučné činidlá boli použité
kyselina dusičná a hydroxid amónny (p.a., Merck, Nemecko).

Postup SPE
Všetky experimenty boli prevádzané v batch móde. Ku 100 mg ZrO2 sa pridalo 50 ml
roztoku vzorky obsahujúcej Cr(VI) a/alebo Cr(III) s pH upraveným na hodnotu 4,4 (pomocou
1 mol l-1 HNO3 a 1 mol l-1 NaOH) alebo 7,6 (pomocou 0,2 mol l-1 CH3COONa). Suspenzia sa
trepala na mechanickej trepačke 30 min. pri 300 rpm. Po dekantácii sa supernatant
odstreďoval na odstredivke 10 min. pri 3500 rpm. Adsorbovaný Cr(VI) a/alebo Cr(III)
na ZrO2 sa následne eluoval prídavkom 2 mol l-1 HNO3 alebo 1 mol l-1 NH4OH. Suspenzia sa
opäť trepala 30 min. pri 300 rpm a po dekantácii sa eluát odstreďoval 10 min. pri 3500 rpm.
Obsah chrómu v odstredenom supernatante a eluáte bol stanovený metódou ETAAS.

Výsledky a diskusia
Optimalizácia podmienok stanovenia chrómu metódou ETAAS
Pre spoľahlivé stanovenie prvkov metódou ETAAS je jedným z kľúčových krokov
optimalizácia teplotného programu. Tento krok pozostáva z namerania kriviek termického
rozkladu a atomizácie v prítomnosti modifikátora Mg(NO3)2 pre štandardné roztoky Cr(III) a
Cr(VI) o koncentrácii 10 µg l-1 pripravené v odporúčanom médiu (0,2% (v/v) HNO3) a
tiež pre reálne vzorky (SPE supernatant v 0,2 mol l-1 CH3COONa) ( viď Obr. 1). S ohľadom
na uvedené krivky termického rozkladu a atomizácie boli za optimálne teploty zvolené teplota
pyrolýzy 1500°C a teplota atomizácie 2300°C.
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Teplota, °C
KP 10 µg/L Cr(VI) v 0.2% (v/v) HNO3

KP 10 µg/L Cr(III) v 0.2% (v/v) HNO3

KP 10 µg/L Cr(III) v 0.2 mol/L octane sodnom
KA 10 µg/L Cr(III) v 0.2% (v/v) HNO3

KA 10 µg/L Cr(VI) v 0.2% (v/v) HNO3
KA 10 µg/L Cr(III) v 0.2 mol/L octane sodnom

Obr. 1 Porovnanie kriviek pyrolýzy (KP) a atomizácie (KA) pre štandardné roztoky Cr(III) a Cr(VI)
o koncentrácii 10 µg l-1 pripravené v 0,2% (v/v) HNO3 a v 0,2 mol l-1 CH3COONa

Optimalizácia experimentálnych podmienok SPE chrómu
V rámci

optimalizácie

experimentálnych

podmienok

SPE

s použitím

oxidu

zirkoničitého nanometrických rozmerov boli študované vplyvy pH vzorky, množstva ZrO2,
extrakčného času a podmienky elúcie. Pri meraniach boli použité syntetické roztoky Cr(III) a
Cr(VI) v deionizovanej vode o koncentrácii 10 µg l-1 a objeme 50 ml.
Veľmi dôležitým parametrom vplývajúcim na selektívnu adsorpciu špécií chrómu
nanočasticovým ZrO2 je pH vzorky. Vplyv pH na adsorpciu Cr(III) a Cr(VI) bol skúmaný
jednak po úprave pH priamo prídavkom 0,1-1 mol l-1 HNO3 a/alebo 0,1-1 mol l-1 NaOH, ako
aj s použitím 0,2 mol l-1 CH3COOH, octanového tlmivého systému alebo CH3COONa.
Získané výsledky sú graficky znázornené na Obr. 2. Pri použití HNO3/NaOH bola maximálna
sorpcia oboch špécií, Cr(III) aj Cr(VI), dosiahnutá v rozmedzí hodnôt pH 3,5-6. V prípade
použitia octanového tlmivého systému, ako možno vidieť z Obr. 2 a tiež Tab. 2, pri pH
vyššom ako 7 dochádza k selektívnej sorpcii len Cr(III) a to i v prítomnosti Cr(VI).
Z uvedených výsledkov vyplýva, že nanočasticový ZrO2 je vhodným sorbentom na špeciáciu
chrómu vo vodných vzorkách.
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Adsorbované množstvo Cr, %
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Cr(III) - HNO3/NaOH

Obr. 2 Vplyv pH na adsorpciu 10 µg l-1 Cr(III) a 10 µg l-1 Cr(VI) (100 mg ZrO2; 50 ml vzorky)

Tab. 2 Štúdium selektívnej sorpcie Cr(III) a Cr(VI) nanočasticovým ZrO2
Teoretická
konc. Cr
µg l-1
µg l-1
10
0
10
0
10
10
10
10
20
5
5
10
a
pH roztoku upravené prídavkom CH3COONa
Pridaný Cr(VI)

Pridaný Cr(III)
µg l-1

pH a
7,09
7,13
7,14
7,35

Stanovená konc. Cr
v supernatante
µg l-1
9,62 ± 0,11
0,17 ± 0,12
9,56 ± 0,33
4,89 ± 0,08

Adsorpcia Cr
na ZrO2
%
3,80
98,3
52,2
51,1

Ďalšími študovaným parametrami boli hmotnosť oxidu zirkoničitého a extrakčný čas.
Pozorovaný bol rozsah hmotností ZrO2 v rozmedzí od 5 mg do 200 mg a extrakčný čas
v rozmedzí od 5 min do 60 min., avšak nezaznamenali sme významný vplyv týchto
parametrov na účinnosť SPE. Pre ďalšie merania bol zvolený návažok ZrO2 100 mg a čas
extrakcie 30 min.
V poslednej časti experimentov sme sa zamerali na štúdium podmienok elúcie chrómu
adsorbovaného nanočasticami ZrO2. V našej práci sme testovali použitie 2 mol l-1 HNO3 a
1 mol l-1 NH4OH. Z výsledkov uvedených v Tab. 3 je zrejmé, že ani v jednom prípade nebola
dosiahnutá kvantitatívna elúcia chrómu. Extrakčné výťažky boli menšie ako 50%.
Tab. 3 Stanovenie koncentrácie Cr(III) a Cr(VI) metódou ETAAS v eluáte
Stanovená konc. Cr
v eluáte
µg l-1
µg l-1
a
-1
0
5
7,40
2 mol l HNO3
2,21 ± 0,09
0
5
7,38 a
1 mol l-1 NH4OH
0,05 ± 0,08
10
0
4,40 b
2 mol l-1 HNO3
3,08 ± 1,10
a
b
pH roztoku upravené prídavkom CH3COONa; pH roztoku upravené prídavkom HNO3/NaOH
Pridaný Cr(VI)

Pridaný Cr(III)
µg l-1

pH

Elučné činidlo

Extrakčný
výťažok
%
44,3
0,92
36,3
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Záver
Prezentovaná práca predstavuje úvodnú štúdiu extrakcie tuhou fázou s využitím oxidu
zirkoničitého nanometrických rozmerov ako sorbentu na zakoncentrovanie a špeciáciu
chrómu. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že nanočasticový ZrO2 je
vhodným sorbentom pre špeciáciu Cr(III) a Cr(VI) vo vzorkách vôd. Cieľom ďalších
experimentov

bude

zlepšenie

podmienok

elúcie

a

aplikácia

navrhnutej

metódy

na skoncentrovanie a špeciáciu chemických foriem chrómu v reálnych vzorkách vôd a
certifikovaných referenčných materiáloch predovšetkým s využitím metódy Slurry-ETAAS.
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In situ spektroelektrochemické štúdie M(III) komplexov s S,S-ligandmi
typu ditiolátov R[M(bdt)2]
Peter Machata, Peter Herich, Peter Rapta
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
Oddelenie fyzikálnej chémie, UFCHaCHF, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská
republika, machata.peter@centrum.sk

Abstrakt
Pomocou cyklickej voltampérometrie bola posúdená reverzibilita elektrochemickej redukcie skúmaných
komplexných zlúčenín typu ditiolátov R[M(bdt)2]. V dimetylformamide sa všetky látky správajú pri redukcií
reverzibilne. Reverzibilita v dichlórmetáne rastie v poradí (MePh3P)[Co(bdt)2] < (MePh3P)[Cu(bdt)2] <
(MePh3P)[Ni(bdt)2]. Sledovaný bol aj vývoj UV/Vis spektier počas redukcie, pri komplexoch niklu a kobaltu bol
pozorovaný vplyv rozpúšťadla na tvar pásov. Pri EPR spektroskopii bol pri komplexe niklu pre východiskovú
zlúčeninu s oxidačným stupňom III pozorovaný široký singlet. Po redukcii (MePh3P)[Cu(bdt)2] sa meď nachádza
v oxidačnom stupni II, pričom sa pozorovalo hyperjemné štiepenie od jadra medi. Pre komplex kobaltu sa
nepozoroval žiadny EPR signál.

Kľúčové slová: spektroelektrochémia; cyklická voltampérometria; ditioláty
Úvod a formulácia cieľa
V ostatných rokoch sa komplexy s S,S-ligandami typu ditiolátov stali veľmi
zaujímavými látkami pre vedu a výskum. Dôvodom je ich potenciálne použitie v priemyselnej
chémii ako supravodiče, pesticídy, látky s nezvyčajnými magnetickými vlastnosťami a tiež
pre ich využitie ako biokatalyzátory v biochémii [1].
Ide o komplexy kovov v oxidačnom stave MIII (M = Cu, Ni, Co), na ktoré sú
kovalentne naviazané 4 atómy síry, pričom 2 a 2 atómy síry sú spojené ďalšími atómami
a vytvárajú tak chelátové štruktúry s funkčným vzorcom R[M(xdt)2], kde x je funkčná
skupina naviazaná na atómy síry. Medzi takéto komplexy patria aj tzv. benzén-1,2-ditioláty
(bdt) so všeobecným vzorcom R[M(bdt)2], obsahujúcimi rôzne amónne a fosfóniové deriváty
ako katióny (R). Štruktúra týchto komplexov komplexného aniónu je znázornená na obr. 1.

Obr. 1 Schéma štruktúry molekuly [M(bdt)2]q [2]. Ligandy môžu byť pootočené okolo osi
symetrie prechádzajúcej centrálnym atómom a oboma ligandami.
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Niektoré experimenty zahrňujúc IČ spektroskopiu potvrdili, že centrálny atóm M je vo
všetkých komplexoch v oxidačnom stave III. Toto zistenie je veľmi zaujímavé, nakoľko
komplexné zlúčeniny hlavne medi ale aj niklu v oxidačnom stave III sú ojedinelé. Tieto látky
boli skúmané elementárnou analýzou, magneto-chemickými a vodivostnými meraniami, IČ
a UV spektroskopiou, metódou röntgenovej difrakcie a cyklickou voltampérometriou [1].
Kombinácia elektrochémie a EPR spolu s optickou (UV/Vis/NIR) spektroskopiou je
veľmi dobre využiteľná na pochopenie podstaty redoxných procesov a získanie významných
informácií pre zložité redoxné reakcie, ktoré prechádzajú cez paramagnetické medziprodukty.
Predložená práca je preto zameraná na štúdium komplexov medi, niklu a kobaltu
(MePh3P)[M(bdt)2] s oxidačným číslom III pomocou voltampérometrických a spektro-

elektrochemických techník so zameraním na UV/Vis/NIR a EPR spektroskopiu s cieľom
ozrejmiť redox reakcie týchto zlúčenín v roztoku.

Materiál a metódy
Merania boli uskutočnené v dvoch rôznych rozpúšťadlách – dichlórmetán (DCM)
a dimetylformamid (DMF). Základným elektrolytom bol tetrafluoroboritan terc-butyl amónia
TBABF4. Vzorky skúmaných komplexov (MePh3P)[Ni(bdt)2], (MePh3P)[Cu(bdt)2] a
(MePh3P)[Co(bdt)2] boli syntetizované na oddelení Fyzikálnej chémie, STU Bratislava.
Cyklická voltampérometria (CV) bola uskutočnená v trojelektródovom zapojení s
použitím platinového drôtika ako pracovnej aj pomocnej elektródy. Ako pseudoreferenčná
elektróda sa využil strieborný drôt. Na presné určenie polvlnového potenciálu sa použil
vnútorný štandard ferocén. Cyklické voltampérogramy boli získané pri rýchlosti polarizácie
100 mV.s–1. Závislosť pomeru katodického prúdu v maxime CV píku a jeho anodického
protipíku Ipc/Ipa od rýchlosti polarizácie bola prešetrená v oblasti od 5 do 200 mV.s–1.
Elektrochemické

a spektroelektrochemické

merania

boli

uskutočnené

pomocou

galvanostatu/potenciostatu Heka PG model 284 (Lambrecht, Nemecko), ktorý je riadený z
počítača pomocou programu PotPulse 8.53. Pred každým meraním bol roztok vzorky
dôkladne prebublaný argónom na odstránenie kyslíka a pracovná platinová elektróda bola
vyžíhaná v plameni, čím sa zabezpečila čistota povrchu od prípadných adsorbovaných látok.
UV/Vis/NIR a EPR spektroelektrochémia: Spektroelektrochemické merania sa
uskutočnili v špeciálnej plochej EPR elektrochemickej kyvete. Pri meraniach bola nádobka
umiestnená v opticky transparentnej EPR rezonančnej dutine (ER4104OR, Bruker,
Nemecko). V prípade in situ EPR-UV/Vis spektroelektrochemických experimentov bola celá
rezonančná dutina aj s nádobkou a UV/Vis optikou umiestnená medzi magnety EPR
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spektrometra. EPR spektrá boli zaznamenané

EMX X-pásmovým EPR spektrometrom

(Bruker, Nemecko). Zdrojom žiarenia pre UV/Vis spektrometer S 2000 s diódovým poľom
(Ocean Optics, Nemecko) bol zdroj DH 2000 s deutériovou a halogénovou lampou. Takéto
zapojenie umožňovalo počas elektrochemickej redukcie zaznamenať simultánne celé optické
spektrá v rýchlom slede za sebou. Boli vykonané dva typy experimentov. Pri zapojení bez
riadenia priebehu potenciálu bola použitá veľká platinová sieťka ako pracovná
elektróda, platinový drôtik ako protielektróda. Ako zdroj elektrického napätia bol použitý
zdroj PS 613. V tomto zapojení sa uskutočnili aj UV/Vis/NIR spektroelektrochemické pokusy
na dvojlúčovom spektrometri Shimadzu UV 3600 v kremennej kyvete hrúbky 1 mm. Pri
meraniach s riadením potenciálu v trojelektródovom zapojení sa využil potenciostat Heka PG284 a pseudoreferenčná strieborná elektróda. Pracovnou elektródou bola zalaminovanou Ptsieťka s menším elektroaktívnym povrchom (okolo 1 cm2).

Výsledky a diskusia
Pri elektrochemických štúdiách sa uskutočnila v prvej fáze experimentov cyklická
voltampérometria všetkých skúmaných komplexov v dimetylformamide a dichlórmetáne
v prítomnosti základného elektrolytu TBABF4 (obr. 2).
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Obr. 2 Porovnanie cyklických voltampérogramov komplexov (MePh3P)[M(bdt)2] pri
elektrochemickej redukcii, kde M=Cu, Ni a Co.

Pri rýchlosti polarizácie 100 mV.s–1 sa pri všetkých komplexoch (MePh3P)[M(bdt)2])
pozoroval reverzibilný redukčný pík zodpovedajúci jednoelektrónovému prenosu

s

polvlnovým potenciálom E1/2 = –1,02 V pre komplex medi, E1/2 = –0,95 V pre komplex niklu
a E1/2 = –1,27 V vs. Fc/Fc+ pre komplex kobaltu. Tento pík by mohol zodpovedať prenosu
jedného elektrónu na centrálny atóm MIII a teda jeho redukcii na oxidačný stupeň MII. Ako
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bude uvedené v ďalšom texte, pri komplexe medi sa nám tento jav podarilo dokázať.
Pre detailnejšie skúmanie reverzibility elektrochemickej redukcie komplexov bol
testovaný vplyv rýchlosti polarizácie na pomer Ipc/Ipa pri elektrochemickej redukcií v intervale
od 5 mV.s–1 do 200 mV.s–1 v DMF aj DCM. Pri komplexe kobaltu sa pozorovala reverzibilná
redukcia a vplyv rýchlosti polarizácie na pomer Ipc/Ipa bol minimálny, čo dokazuje vysokú
stabilitu produktu jednoelektrónovej redukcie (MePh3P)[Co(bdt)2] v oboch rozpúšťadlách. Pri
komplexoch medi a niklu sme však vplyv pozorovali (obr. 3).
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Obr. 3 Závislosť pomeru protipíku ku píku pri elektrochemickej redukcii (a) (MePh3P)[Cu(bdt)2]
a (b) (MePh3P)[Ni(bdt)2] v rozpúšťadlách dichlórmetáne a dimetylformamide.

Pri komplexe medi (obr. 3a) aj niklu (obr. 3b) sa pomer Ipc/Ipa v DMF prakticky
nemenil podobne ako pri komplexe kobaltu. Pri použití dichlórmetánu ako rozpúšťadla sa
pozoroval znížený pomer Ipc/Ipa pre komplex medi pre rýchlosti polarizácie 10 mV.s–1 a
menej, pri komplexe niklu už pri 50 mV.s–1. Toto dokazuje nižšiu stabilitu ich redukovaných
foriem v DCM a indikuje ich následné chemické reakcie v roztoku.
Pri spektroelektrochemickej štúdií redukcie komplexu medi (obr. 4) bol v spektre
pozorovaný pokles absorbancie pri vlnových dĺžkach 316 a 397 nm zodpovedajúcich
absorpčným maximám komplexu CuIII. Zároveň bol viditeľný nárast nových pásov v UV aj
viditeľnej oblasti spektra (λmax = 341, 458 nm). Výsledky experimentov nám potvrdili aj
domnienku, že pri elektrochemickej redukcii komplexu medi sa centrálny atóm redukuje
z oxidačného stupňa III na stupeň II, keďže pri redukcii mizne typický pás Cu(III) chromofóru
a cez izozbestický bod pozorovaný pri λ = 437 nm vzniká nový pás 458 nm (obr. 4a). Tento
pás prináleží chromofóru s centrálnym atómom medi s oxidačným stupňom II. Dôkazom je
simulácia EPR spektra redukovanej formy, ktorá jednoznačne potvrdila hyperjemné štiepenie
od CuII atómu (obr. 4c). Vývoj intenzity EPR signálu počas redukcie je zobrazený na obr. 4b.
Získané EPR parametre sú: giso = 2.047, Aiso = 81 G, ∆Bpp = 9.8974 + 6.0606.mI + 1.4663.mI2.

964

CHÉMIA
2.0

III

-5

1,0x10

Cu
1.8

(a)

(b)

(c)

0,0

I/A

1.6
1.4

experiment

-5

-1,0x10

-5

0.8

-1,5

0.6

-1,0
-0,5
E / V vs. Ag

0,0

IEPR

-2,0x10

1.0

IEPR

A

1.2

simulacia

II

Cu

0.4
0.2
0.0
400

500

600

700

0

800

-0.4

-0.8

λ / nm

-1.2

-1.2

-0.8

-0.4

0

3000

3200

3400

3600

3800

4000

B /G

E/V

Obr. 4 Vývoj spektier meraných počas elektrochemickej redukcie komplexu (MePh3P)[Cu(bdt)2]
(a) UV/Vis speká s korešpondujúcim cyklickým voltampérogramom
(b) vývoj intenzity EPR signálu
(c) EPR spektrum redukovanej formy CuII

Pri komplexe (MePh3P)[Ni(bdt)2] sme pozorovali rozdielny vývoj spektier pri
elektrochemickej redukcii v rôznych rozpúšťadlách Tento vývoj je zobrazený na obr. 5
v dimetylformamid (obr. 5a) a dichlórmetáne (obr. 5b).
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Obr. 5 Vývoj absolútnych UV/Vis/NIR spektier počas elektrochemickej redukcie pre komplex NiIII
v (a) dimetylformamide (b) dichlrórmetáne (vsuvka: EPR spektrá v daných rozpúšťadlách).

V DMF sa pozoroval vznik nového pásu pri 310 nm pri súčasnom poklese pásov pri
361 a 876 nm východzieho komplexu, pričom sme zaznamenali izozbestický bod pri 388 nm.
Izozbestický bod je dôkazom toho, že sa látka v danom rozpúšťadle pri redukcií prechádza
priamo z oxidovanej formy na redukovanú bez následných reakcií, čo indikuje dobrú stabilitu
produktu redukcie v danom rozpúšťadle. Čiarkovanou čiarou sú zobrazené spektrá, ktoré boli
zaznamenané po dlhšiom časovom intervale po redukcii. Dochádza k zániku pásov, z čoho
výplýva, že produkt redukcie sa aj v dimetylformamide časom podlieha následným reakciám.
Pri spektroelektrochémii (MePh3P)[Ni(bdt)2] v DCM dochádzalo k zániku všetkých pásov
východzieho komplexu a nevytvárali sa žiadne nové. Toto pozorovanie dokazuje nízku
stabilitu redukovanej formy komplexu niklu v DCM, podobne ako už bolo preukázané
cyklovoltampérometrickými experimentami pri rôznych potenciálových rýchlostiach. Pri
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EPR spektroskopií bol pozorovaný široký singlet s izotropným g-faktorom g = 2,0089, ktorý
má pri 77 K tvar typický pre rombickú štruktúru (g1 = 2,1493 , g2 = 2,0089, g3= 1,9776). Pri
elektrochemickej redukcii komplexu sa pozoroval pokles intenzity EPR signálu, čo indikuje,
že redukovaná forma komplexu je diamagnetická.
Vývoj absorpčných spektier pozorovaný pri elektrochemickej redukcii komplexu
kobaltu (MePh3P)[Co(bdt)2] v DMF aj DCM ilustruje obr. 6. V oboch prípadoch bol počas
katodickej redukcie pozorovaný výrazný pokles absorbčných pásov východzieho komplexu
pri λmax = 657 nm a tiež jedného pásu v UV oblasti (λmax = 361 nm). Pri 315 nm a 400 nm sa
pozoroval nárast absorbancie i izozbestické body pri λ = 337, 383 a 459 nm. Vývoj spektier
v DCM je podobný ako v DMF, nie však totožný, kde λmax produktu ako aj izozbestické body
sa mierne líšia. Maximá rekukovanej formy komplexu kobaltu sú pri λmax = 312 a 651 nm a
vlnové dĺžky izozbestických bodov sú 326, 402 a 496 nm. Možnou interpretáciou je známy
vplyv rozpútadla s rôznou dielektrickou konštantou na solvatáciu redukovanej formy
komplexu. Pri meraní východiskovej látky sme žiadny posun pásov nepozorovali. Pri EPR
spektroskopií nebol pozorovaný žiadny signál a to ani pri redukcií ani ochladení pri 77 K.
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Obr. 6 Vývoj absolútnych UV/Vis/NIR spektier počas elektrochemickej redukcie pre komplex
CoIII v (a) dimetylformamide (b) dichlrórmetáne.

Záver
Na základe nameraných výsledkov predpokladáme pri všetkých komplexoch
jednoelektrónovú redukciu centrálneho atómu z oxidačného stupňa III na stupeň II.
Poďakovanie: Ďakujeme grantu VEGA 1/0679/11 za finančnú podporu.
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Abstrakt
V tejto práci je študovaná štruktúra a magnetické vlastnosti heterobimetalického trojjadrového
komplexu [TbIII{FeIII(L)2}2]NO3, kde L je tetradentátna Schiffova báza 2-hydroxy-fenyl-(3-metoxysalicylaldimin). Atómy železa sú hexakoordinované dvomi ligandmi L prostredníctvom imino dusíka a dvoch
fenoxy kyslíkov. Premostenie medzi atómami Fe a Tb zabezpečujú fenoxy kyslíky týchto ligandov a kyslík
periférnej metoxy skupiny, ktorá koordinuje atóm Tb. Koordinačnú sféru nonakoordinovaného atómu Tb
dopĺňajú dva atómy chelátovo sa viažúceho dusičnanového aniónu a atóm kyslíka z koordinovanej molekuly
vody.
Magnetické vlastnosti sa zisťovali meraním polovej závislosti magnetizácie (Mmol/(NAµB) vs. B), kde
bol zaznamenaný rýchly nárast Mmol/(NAµb) pri nízkych hodnotách magnetickej indukcie, čo je typické pre
feromagnetické materiály. Meraná bola aj teplotná závislosť efektívneho magnetického momentu (µeff/µB vs. T).
Rastúce hodnoty µeff/µB pri klesajúcej teplote naznačujú feromagnetickú výmennú interakciu medzi atómami Fe
a Tb.

Kľúčové slová: heterobimetalické komplexy; 3d – 4f; feromagnetizmus; Schiffová báza

Úvod a formulácia cieľa
V posledných rokoch sa venuje čoraz väčšia pozornosť výskumu heterobimetalických
3d–4f komplexov v súvislosti s výskytom zaujímavých magnetických vlastností ako
molekulový magnetizmus, prípadne jednomolekulový magnetizmus (SMM) [1]. Vo veľkej
väčšine prípadov cielenej prípravy (tzv. „bottom-up“) 3d–4f heterobimetalických látok, boli
ako prekurzory použité neutrálne, jednojadrové komplexy Schiffových báz typu [M IIL’], kde
MII je zvyčajne Cu, ktoré sú naviazané na atóm lantanoidu (Ln) pomocou fenoxy a metoxy
kyslíkov ligandu L’. Bola pozorovaná feromagnetická výmenná interakcia a feromagnetizmus
(prípadne SMM) v Cu–Gd a Ni–Tb komplexoch [2, 3, 4].
Cieľom tejto práce bolo pripraviť aniónový, jednojadrový, prekurzorový komplex
III

K[Fe (L)2].H2O, ktorý sa následne použije na prípravu trojjadrového, heterobimetalického
komplexu [TbIII{FeIII(L)2}2NO3]. V tejto práci je opísaná jeho kryštálová štruktúra vyriešená
metódou monokryštálovej RTG difrakcie a takisto jeho magnetické vlastnosti zmerané na
SQUID magnetometri.
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Materiál a metódy
Pri syntézach sa použili nasledujúce chemikálie: 3-metoxysalicylaldehyd C8H8O2,
Aldrich; 2-aminofenol C6H7ON, Aldrich; chlorid železitý hexahýdrát FeCl3.6H2O, Aldrich;
hydroxid draselný KOH, Mikrochem; dusičnan terbitý hexahydrát Tb(NO3)3.6H2O, Aldrich;
destilovaná voda; metanol CH3OH (p.a.), Mikrochem; dietyléter C4H10O, Mikrochem.
Cieľový komplex sa pripravoval v troch krokoch. V prvom kroku sa pripravil ligand
H2-L (2-hydroxy-fenyl-(3-metoxy-salicylaldimin)), ktorý vznikol Schiffovou kondenzáciou
20 mmol 3-metoxysalicylaldehydu s 20 mmol 2-aminofenolu v 50 cm 3 metanolu. Po 40
minútach varu, odstáti a asi 30 minútovom chladení pri teplote 10°C sa na frite odsala
oranžovočervená kryštalická látka a premyla postupne metanolom a dietyléterom.
Nasledovala príprava prekurzorového aniónového komplexu: – K[Fe(L)2].H2O (1). Pri
jeho príprave sa zmiešalo 10 mmol H2-L s 5 mmol FeCl3.6H2O v 40 cm3 metanolu. K zmesi
sa postupne pridal 100%-ný nadbytok KOH a to po 20 minútach varu (20 mmol) a po ďalších
20 minútach rovnaké množstvo. Týmto nadbytkom sa mala zabezpečiť úplná deprotonácia
hydroxylových skupín ligandu. Zmes sa nechala variť ešte 15 minút. Po reakcií sa táto zmes
nechala kryštalizovať pri teplote 10°C po dobu 24 hodín z neuzavretej reakčnej banky.
Odsatím na frite a premytím destilovanou vodou, metanolom a dietyléterom sa získal
čiernohnedý, kryštalický prášok. Matičný lúh sa nevyužil.
Vo finálnom kroku sa pripravil komplex [TbIII{FeIII(L)2}2NO3] (2) reakciou 0,5 mmol
východiskového komplexu 1 s 0,25 mmol Tb(NO3)3.6H2O v 60 cm3 metanolu. Reakčná zmes
sa nechala 2 hodiny variť. Po reakcií sa zmes prefiltrovala a matičný lúh sa nechal 4 dni
izotermicky kryštalizovať pri teplote 20°C. Filtračný koláč sa na frite postupne premyl
veľkým množstvom destilovanej vody, metanolom a dietyléterom čím sa získali čierne
tyčinkovité kryštály.
2xK[Fe(L) 2 ].H 2 O + Tb(NO 3 ).6H 2 O MeOH
 →[Tb{Fe(L) 2 }2 NO 3 ].4H 2 O + 2xKNO 3 + 4H 2 O

[I]

Obsah uhlíka, vodíka a dusíka elementárnou prvkovou analýzou bol stanovený za
pomoci prístroja Eager 300 (Carlo Erba). Percentuálne zastúpenie N, C a H v komplexe 1:
namerané: 4,5; 56,0; 4,1; výpočítané: 4,7; 56,5; 4,1. Percentuálne zastúpenie N, C a H
v pentahydráte komplexu 2: namerané: 5,0; 48,4; 3,6; výpočítané: 5,1; 48,5; 3,9. Na riešenie
štruktúry RTG bol použitý prístroj Oxford Xcalibur2 s CCD kamerou na Katedre
anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (KACH

968

CHÉMIA

UPOL). Na meranie magnetických vlastností sa použil prístroj MPMS SQUID takisto na
KACH UPOL.

Obr. 1 Obrázok molekulovej štruktúry komplexu 2, farebný kód: Tb (rúžová), Fe (oranžová), O (červená), C
(sivá). Pravdepodobnosť termálnych elipsoidov je 50%.

Výsledky a diskusia
RTG štruktúrna analýza komplexu 2 bola vykonaná z kryštálov získaných po
štvordňovej izotermickej kryštalizácií. Molekulovú štruktúru tohto komplexu je možné vidieť
na obr. 1. Komplex obsahuje dve entity {Fe(L)2}¯ , v ktorých centrálny atóm Fe je chelátovo
viazaný s dvoma molekulami ligandu L. Obidve molekuly ligandu sa koordinujú na atóm Fe
rovnako a to prostredníctvom imínového dusíka a obidvoch molekúl fenoxy kyslíkov. Obidve
entity {Fe(L)2}¯ sa koordinujú na centrálny atóm Tb rovnako, avšak premostenie medzi
atómom Fe a Tb je rôzne pre obidve molekuly ligandu entity {Fe(L)2}¯ . Jedna molekula
ligandu zabezpečuje premostenie cez fenoxy kyslík pôvodne 2-aminofenolovej časti ligandu,
zatiaľ čo druhá molekula ligandu premosťuje atóm Fe a Tb cez metoxy a fenoxy kyslík
pôvodne 3-metoxysalicylaldehydovej časti ligandu (Obr. 1). Koordinačnú sféru atómu Tb
dopĺňajú

dva

kyslíky

chelátovo

koordinovaného

dusičnanového

aniónu

a kyslík

koordinovanej molekuly vody. Na každú molekulu komplexu 2 pripadajú ešte ďalšie tri
nekoordinované molekuly vody v medzimolekulovom priestore vytvárajúce zložitú sieť
vodíkových väzieb, tak ako je to znázornené na obr. 2.
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Obr. 2 Fragment kryštálovej štruktúry komplexu 2 so sieťou vodíkových väzieb znázornených čiernymi čiarami
Tab.1 Dôležité väzbové vzdialenosti (Å) pre komplex 2
Tb1
Fe1
Fe2

O1
O4
2,349(2) 2,346(2)
N1
2,135(3)
N4
2,215(3)

O6
2,673(2)
N2
2,184(3)
N5
2,130(3)

O7
2,441(3)

O8
2,464(3)

O1
2,099(3)
O11
2,068(2)

O10
2,348(2)
O2
1,940(3)
O12
1,928(2)

O11
O14
O15
2,379(2) 2,321(2) 2,658(2)
O3
O4
1,949(3)
2,008(2)
O13
O14
1,937(2)
1,998(2)

Dôležité hodnoty medzijadrových vzdialeností donorový atóm – kov v komplexe 2 sú
prehľadne usporiadané v tab. 1. Je tu vidieť dlhšie Fe – N väzbové dĺžky v obidvoch entitách
{Fe(L)2}¯ v porovnaní s inými komplexami s podobnými ligandmi a s väzbou imínového
dusíka a atómu Fe [5, 6, 8]. Je tomu tak len pre tie donorové N atómi, ktoré sú súčasťou
ligandov koordinujúcich sa na atóm Tb prostredníctvom fenoxy a metoxy kyslíka 3metoxysalicylaldehydovej časti ligandu (Fe1 – N2 a Fe2 – N4). Predpokladá sa preto, že
predĺženie týchto väzieb je dôsledok spôsobu koordinácie ligandu L na atóm Tb. Podobné
predĺženie väzieb sa pozoruje u K[Fe(L’’)2].H2O (L’’ = 2-hydroxy-fenyl-salicylaldimin) [8],
kde vzdialenosť Fe – N je 2,135(2) a 2,161(4) Å. V tomto prípade je pomocou fenoxy
kyslíkov koordinovaný katión draslíka. Na rozdiel od predchádzajúceho prípadu, v komplexe
NH4[Fe(L’’)2].H2O [6] sú hodnoty obidvoch medzijadrových vzdialeností Fe – N v rámci
molekuly kratšie a podobné (2,127(2), 2,140(2) Å) a katión NH4+ je spojený s [Fe(L’’)2]- len
vodíkovými väzbami [6].
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Magnetické merania pre komplex 2 ešte neumožňujú kompletnú analýzu
magnetických vlastností tejto zlúčeniny. Na obr. 3 (vľavo) je zobrazená závislosť µeff/µB od
teploty a je na ňom vidieť ako hodnoty µeff/µB s klesajúcou teplotou rastú, čo naznačuje
feromagnetickú výmennú interakciu medzi atómami Fe a Tb. Polová závislosť magnetizácie
(Mmol/(NAµB) vs. B) je znázornená na obr. 3 (vpravo) a ukazuje rýchly nárast Mmol/(NAµb) pri
nízkych hodnotách magnetickej indukcie, čo je typické pre feromagnetické materiály. Ďalšie
závery však ešte nie je možné vyvodiť nakoľko interpretácia nameraných údajov nie je
jednoduchá. Nevylučuje sa však aj možnosť, že sa jedná o molekulový magnet, avšak na
potvrdenie, alebo vylúčenie tejto možnosti je potrebné vykonať ešte viacero meraní, ako
napríklad kompletné meranie magnetizácie v závislosti od magnetického pola (od -7 T po 7
T), prípadne merania susceptibility v nulovom a nenulovom magnetickom poli v chladiacom
režime, ktoré by spolu s meraním susceptibility v striedavom magnetickom poli určili kritickú
teplotu feromagnetického usporiadania (tzv. Curieho teplotu) v prípade molekulového
feromagnetizmu, alebo iné charakteristiky typické pre molekulový magnetizmus, alebo SMM
[7].
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Obr. 3 Merania magnetických vlastností komplexu 2. Teplotná závislosť efektívneho magnetického momentu
(vľavo), polová závislosť magnetizácie (vpravo)

Záver
V práci bol pripravený trojjadrový heterobimetalický komplex 2, ktorého štruktúra
bola vyriešená RTG štruktúrnou analýzou. Tento komplex bol následne podrobený
magnetickým meraniam na prístroji SQUID, na základe ktorých sa získali výsledky
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charakteristické pre feromagnetické materiály, alebo látky s feromagnetickou výmennou
interakciou. Na bližšiu charakteristiku magnetických vlastností komplexu je potrebné
uskutočniť ešte niekoľko meraní.
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Abstrakt
Iónové kvapaliny sú rozrastajúcou sa skupinou tzv. zelených zlúčenín, meniacou svoje fyzikálnochemické vlastnosti v závislosti od charakteru obsiahnutého katiónu resp. aniónu v molekule. Príspevok je
zameraný
na
syntézu
fosfóniovej
TSILs:
tributyloktylfosfóniumbis(trifluórmetyl)sulfonylimidu
[tBuOcP]+[NTf2]-, koncipovanej ako rozpúšťadlo a súčasne extrakčné činidlo pre kvapalinovú extrakciu
rádionuklidov. Uvedená iónová kvapalina sa bude v ďalších experimentoch testovať ako extraktant pre
krátkožijúci rádioizomér 99mTc.

Kľúčové slová: syntéza; iónové kvapaliny, tributyloktylfosfónium bis(trifluórmetyl) sulfonylimid;
Úvod a formulácia cieľa
Na vývoji nových a modifikáciu triviálnych separačných postupov začína byť od
polovice dvadsiateho storočia kladený dôraz na ekologický odpad chemickej produkcie.
Dôvodom či už čiastočnej alebo úplnej eliminácie široko používaných organických
rozpúšťadiel a činidiel sú ich vlastnosti ako prchavosť, horľavosť, karcinogénne účinky alebo
znečisťovanie ovzdušia. Dizajn environmentálne netoxických typov rozpúšťadiel, činidiel
a systémov fungujúcich bez použitia toxických chemikálií je jednou z najaktívnejších oblastí
tzv. „zelených chemikov“. Prielomom sa ukazujú byť tzv. iónové rozpúšťadlá, resp. iónové
kvapaliny (IL) [1 – 6], prinášajúce vývoj nových metód potenciálne vhodných na separáciu
dlhožijúcich rádionuklidov.
Pri príprave (IL) je možné všeobecne použiť tri rôzne spôsoby, ktorých spoločným
krokom je terminálna alkylácia vhodného atómu nesúceho kladný náboj, najčastejšie dusíka
[7]. Pokiaľ je anión obsiahnutý v iónovej kvapaline zároveň „dobrou“ odstupujúcou skupinou
pri nukleofilných substitúciách (triflát, tosylát a pod.), vzniká IL v jednom kroku. Pri príprave
IL obsahujúcich nekoordinujúce anorganické anióny je nutné použiť dvojkrokové postupy. V
prvom kroku sa uskutoční nukleofilná substitúcia (SN 2) alkylhalogenidom a v druhom
zámena halogenidového aniónu (SN 2). Hybnou silou (posun rovnováhy na stranu produktu)
tejto zámeny je obvykle nerozpustnosť jedného z produktov v danom rozpúšťadle
(požadovanej IL alebo vnikajúcej anorganickej soli) alebo Lewisova neutralizácia. Zámenu
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aniónov je rovnako možné uskutočniť na iónomeničoch, avšak tento spôsob je menej
využívaný.
IL sú rozrastajúcou sa skupinou zlúčenín, meniacou svoje fyzikálno-chemické
vlastnosti v závislosti od druhu obsiahnutého katiónu a aniónu v ich štruktúre [8]. Fyzikálne a
chemické vlastnosti iónových kvapalín možno najvýraznejšie ovplyvniť dĺžkou alkylových
reťazcov ako aj povahou prítomného aniónu. V súčasnej dobe sa rozlišujú tri generácie IL [9].
Tetrachlórhlinitanové iónové kvapaliny prvej generácie [10]. Nestálosť na vzduchu a citlivosť
voči vlhkosti iónových kvapalín prvej generácie viedla k príprave tzv. druhej generácie
iónových kvapalín. V IL tejto generácie sa využíva spojenie nekoordinujúcich aniónov
odolných voči hydrolýze a oxidácii [11]. Takmer súčasne prebiehal výskum iónových
kvapalín funkcionalizovaných na svojom skelete takým spôsobom, aby plnili nielen úlohu
rozpúšťadla, ale napr. aj úlohu katalyzátorov [12] alebo chelatačného činidla [13]. Tieto
iónové kvapaliny sa označujú ako iónové kvapaliny tretej generácie („Task specific ionic
liquids – TSILs“).
Príspevok je zameraný na syntézu fosfóniovej TSILs: tributyl(oktyl)fosfónium
bis(trifluórmetyl)sulfonylimidu [tBuOP]+[NTf2]-, koncipovanej súčasne ako rozpúšťadlo
a extrakčné činidlo. Uvedená TSILs bude v ďalších experimentoch testovaná ako extraktant
pre krátko žijúci rádioizomér 99mTc.

Materiál a metódy
Na syntézu sa použili komerčne dostupné chemikálie p.a čistoty: acetonitril,
tributylfosfín, lítiumbis(trifluórmetyl)sulfonylimid (Li+[NTf2]-), 1-brómoktán, bezvodný
Na2SO4, dichlórmetán.
Postup 1. : V 100 ml banke so zábrusom a guľatým dnom sa v 25 ml bezvodného
acetonitrilu rozpustilo 10g (51,8 mmol) 1-brómoktánu a 10,5g (51,8 mmol) tributylfosfínu.
Zmes sa zahrievala pri teplote varu rozpúšťadla 24 hodín v bezvodnom prostredí a potom sa
ochladila na laboratórnu teplotu. Finálny [tBuOP]+Br- sa získal odparením rozpúšťadla na
vákuovej rotačnej odparke a surový produkt sa použil v druhom stupni syntézy
[tBuOP]+[NTf2]-.
Postup 2:

Iónová kvapalina[tBuOP]+[NTf2]- sa pripravila modifikáciou postupu

uvedeného v literatúre [13]. V 250 ml dvojhrdlovej varnej banke s magnetickým miešadlom
sa v 50 ml destilovanej vody rozpustili 2 g (5 mmol) [tBuOP]+Br-. Do miešaného roztoku
[tBuOP]+Br- sa potom v inertnej atmosfére (Ar, zavádzaný cez septum) postupne
prikvapkávalo 1,45 g (5 mmol) Li+[NTf2]- rozpusteného v 30 ml destilovanej vody. Po
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ukončení pridávania (cca 30 min) sa zmes miešala ešte 24 hod pri laboratórnej teplote, potom
sa jednotlivé vrstvy oddelili v oddeľovacom lieviku a vodná vrstva sa extrahovala trikrát
dichlórmetánom, vždy po 25 ml.
Spojené organické vrstvy sa premyli trikrát destilovanou vodou, vždy po 100 ml
a oddelená organická vrstva sa sušila 24 hod nad bezvodným Na2SO4.
Finálny produkt sa získal po odfiltrovaní rozpúšťadla a odparení rozpúšťadla na
vákuovej rotačnej odparke.

Výsledky a diskusia

C4H9
C4H9

P

+

H3C

(CH2) 6

CH2Br

C4H9

C4H9

CH3CN
reflux 24 h

C4H9
P

C4H9

+

Br-

C8H17

Obr.1 Syntéza tributyloktylfosfóniumbromidu [tBuOP]+Br-

Výťažok 17,2g (84%), spektrá:
C20H44BrP
1

H NMR (δ, CDCl3, 300 MHz): 0,86 – 1,00 (m, 14H, 4xCH3; CH2 (a4)), 1,22 – 1,71 (m, 22H,

11 x CH2 (a2 – a3; a5 – a7; b2 – b3 ; d2 – d3; c2 – c3)), 2,39 – 2,51 (m, 8H, 4xCH2; a1, b1, c1, d1).

H2Cb1
H3Ca8

H2
Ca7
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Ca6

H2
Ca5

H2
Ca4
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Ca3
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Ca2

H2
Ca1

P
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C d1
H2
Cc2

H2
C b3
H2
C d2
H2
Cc3

Cb4H3
H2
Cd3 Cd4H3
Cc4H3

Obr. 2 Štruktúrny vzorec [tBuOP]+Br-

13

C NMR (δ, CDCl3,75 MHz): 13,5; 13,6; 14,1; 18,5; 18,6; 19,1; 19,7; 21,9; 22,6; 23,75;

23,84; 23,9; 24,2; 24,4; 28,2; 28,7; 29; 29,1; 30,9; 31,7.
31

P NMR ((δ, CDCl3,121 MHz): 33.89.
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Obr. 3 Syntéza tributyloktylfosfónium bis(trifluórmetyl)sulfonylimidu [tBuOP]+[NTf2]-

Čistota pripravenej iónovej kvapaliny sa stanovila pomocou

31

P NMR spektrometrie

na 97%. Výťažok 2,6 g (77%), spektrá:
C22H44F6NO4PS2
1

H NMR (δ, CDCl3, 300 MHz): 0,86 – 1 (m, 14H, CH3-4x; CH2 (A4)), 1,12 – 1,71 (m,

22H, 11 x CH2 (a2 – a3; a5 – a7; b2 – b3 ; d2 – d3; c2 – c3)),, 2,1 –2,36 (m, 8H, 4 x CH2 (a1, b1,
c1, d1)).
Štruktúrny vzorec [tBuOP]+[NTf2]-:
H2Cb1
H2
Ca7

H3Ca8

H2
Ca6

H2
Ca5

H2
Ca4

H2
Ca3

H2
Ca2

H2
Ca1

P

H2Cc1

H2
C b2
H2
C d1
H2
Cc2

O
F3CE1

S
O

H2
C b3
H2
C d2
H2
Cc3

Cb4H3
H2
Cd3 Cd4H3
Cc4H3

O
N-

S

CE2F3

O

13

C NMR (δ, CDCl3,75 MHz): 13,3; 13,6; 14; 18,1; 18,4; 18,8; 19; 21,5; 22,6; 23.4;

23,7; 23,9; 24,1; 24,3; 27,7; 28,7; 30,5; 30,7; 31,6; 113,5; 117,8; 122
31

P NMR ((δ, CDCl3,121 MHz): 33,56

19

F NMR (δ, CDCl3, 282 MHz): -16,07.

Záver
Syntéza tributyloktylfosfóniumbis(trifluórmetyl) sulfonylimidu [tBuOP]+[NTf2]- sa
uskutočnila v dvoch krokoch. V prvom kroku sa SN 2 reakciou získal tributyloktylfosfónium-
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bromid v 84 %-nom výťažku. Následne sa v druhom kroku reakciou s Li+[NTf2]- získal
požadovaný produkt (priehľadná viskózna iónová kvapalina - [tBuOP]+[NTf2]- ) v 77 %-nom
výťažku. Uvedená iónová kvapalina sa bude v ďalších experimentoch testovať ako extraktant
pre krátkožijúci rádioizomér 99mTc.
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Stanovenie aminokyselín v rozkladných produktoch humínových látok
reverzno-fázovou kvapalinovou chromatografiou s použitím predkolónovej
derivatizácie s dietyl etoxymetylmalonátom
Natália Masaryková, Róbert Góra, Milan Hutta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská dolina, 84215 Bratislava, Slovenská republika; masarykova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Práca sa zaoberá stanoveným aminokyselínového (AK) zloženia vybraných humínových kyselín (HK)
metódou reverzno-fázovej kvapalinovej chromatografie (RP-HPLC). Analyzované vzorky HK boli rozložené
pôsobením 6 mol.L-1 kyseliny chlorovodíkovej (HCl) pri 110 °C. Degradačné produkty HK boli derivatizované
dietyletoxymetylenmalonátom (DEMM). Gradientovou elúciou miešaním metanolu a fosforečnanového
tlmivého roztoku (pH 3,00) sme dosiahli separáciu dvadsiatich piatich derivatizovaných AK za 43 min. Agrinín,
glycín, alanín a tryptofán mali najväčšie zastúpenie v nami analyzovaných vzorkách HK.

Kľúčové slová: Aminokyseliny; RP-HPLC; Humínové kyseliny; DEMM.
Úvod a formulácia cieľa
Humínové látky sú zložité, amorfné, hydofilné makromolekuly, ktoré sú vo veľkej
miere rozšírené v životnom prostredí, ako napríklad v pôde, prírodných vodách a sedimentoch
[1,2]. Pôdne humínove kyseliny (HK) vznikajú predovšetkým dôsledkom (bio)chemických
degradácií rastlinného a živočíšneho odpadu a syntetickou mikrobiálnou činnosťou a tvoria
významnú časť pôdnej organickej hmoty (SOM) (cca 20% z celkového množstva SOM) [1].
Okolo 20-50% celkového dusíka (N) v SOM je prítomná v podobe aminokyselín,
ktoré sú jedným z najdôležitejších prírodných zlúčenín. Podieľajú sa na tvorbe peptidovej
väzby, z ktorej je ich možné uvoľniť napr. kyslou hydrolýzou [3]. Väčšina aminokyselín sa v
pôde vyskytuje vo viazanej forme, napríklad v huminopeptidových štruktúrach. Sú obyčajne
viazané k centrálnemu jadru HK alebo FK, čo ich chráni pred rýchlou degradáciou
mikroorganizmami [4].
Kvapalinová chromatografia patrí medzi najpoužívanejšie analytické metódy na
stanovenie aminokyselín. Jej nevýhodou sú však obmedzenia možnosti priamej detekcie,
keďže väčšina aminokyselín nevykazuje fluorescenciu a len niektoré z nich obsahujú vo
svojej

molekule

štruktúrne

jednotky

s

chromofórmi.

Z tohto

dôvodu

väčšina

chromatografických metód navrhnutých pre tento účel zahŕňa pred- alebo pokolónovú
derivatizáciu. Použitím vhodného derivatizačného činidla vznikajú molekuly, ktoré už
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obsahujú potrebné chromofóry alebo fluorofóry, čo umožňuje použitie spektrofotometrickej
detekcie v UV oblasti spektra alebo fluorimetrickej detekcie [3].
Na účely predkolónovéj derivatizácie aminokyselín bolo vyvinutých niekoľko postupov.
Obvykle sa jedná o reakcie s činidlami, dôsledkom ktorej vznikajú molekuly s dobre
definovanými spektrálnymi vlastnosťami, ako napr. dansyl chlorid (Dans-Cl), o-ftalaldehyd,
fenylizotiokyanát (PITC) [5], dietyl etoxymetylénmalonát (DEMM) [6] za presne
definovaných podmienok [7].
Na základe dostupných informácii sa javí byť výhodné použitie činidla dietyl
etoxymetylénmalonát

(DEMM),

ktoré

reaguje

s aminokyselinam

a so

zlúčeninami

obsahujúcimi primárnu alebo sekundárnu amino skupinu podľa reakcie znázornenej na
Obrázku 1 [6]. Vzniknuté produkty sú vysoko stabilné a poskytujú charakteristické spektrum
v ultrafialovej oblasti s maximom pri 280 nm [6].

Obr. 1 Schematické znázornenie reakcie aminokyselín s DEMM [6]

Materiál a metódy
Chromatografické záznamy boli získané použitím chromatografického systému
Thermo Separation Product Inc. (Piscataway, NJ, USA), ktorý bol zostavený z nasledovných
modulov: prietokový vákuový odplyňovač mobilnej fázy SCM1000, štvorkanálové
vysokotlakové čerpadlo P4000, automatický dávkovač AS3000 s kolónovým termostatom,
spektrofotometrický detektor s nastaviteľnou vlnovou dĺžkou UV2000, prevodník signálu
SN4000, vyhodnocovací program Chromquest 5.0.
Na separáciu vzoriek hydrolizátov a štandardov aminokyselín bola použitá
chromatografická kolóna Chromolit performance RP-18e 100-4,6. Bola použitá gradientová
elúcia miešaním 5 mmol/L dihydrogéfosforečnanu sodného (pH 3,0) (A) a metanolu (B).
Štandardy aminokyselín boli zaobstarané od spoločnosti Merck (Darmstadt,
Nemecko). Vzorky HK zaobstarané od spoločnosti Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA)
(komerčne pripravený štandard s vysokým podielom humínových látok izolované z rašeliny),
Ekohum (Senica) a vzorky HK extrahované modifikovanou IHSS frakcionačnou schémou
z rašeliny z okolia Cerová a Suchá hora [8].
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Výsledky a diskusia
Na základe poznatkov z dostupných literárnych [9] zdrojov sme vybrali 25 AK
(esenciálne a ďalšie dostupné), ktorých prítomnosť bola preukázaná vo vzorkách humínových
látok rôzneho pôvodu, respektíve existuje domnienka o ich prítomnosti. Na derivatizáciu
aminokyselín sme použili činidlo DEMM, kvôli jeho výborným vlastnostiam. Medzi tie
nesporne patria jeho pomerne nízke obstarávacie náklady, jednoduchá manipulácia s činidlom
a vznik termodynamicky aj kineticky stabilného produktu s charakteristickým spektrom v UV
oblasti, čo je dôležitým predpokladom pre návrh robustnej RP-HPLC metódy s použitím
fotometrickej detekcie v UV oblasti spektra.
Ako to z chromatogramov na Obrázku. 2 vyplýva, DEMM poskytuje pri vlnovej dĺžke
254 nm pomerne vysokú odozvu. Na druhej strane odozva DEMM pri 280 nm, ktorú sme
využívali pri stanovení aminokyselín, vykazuje pomerne nízku interferenciu v porovnaní
s odozvami samotných derivatizovaných aminokyselín, pre ktoré je táto vlnová dĺžka
charakteristická a špecifická.

Obr. 2 RP-HPLC záznamy zmesí vybraných AK pri 280 a DEMM pri 280 a 254nm
Separačné podmienky: Gradientová elúcia miešaním 5 mmol/L dihydrogéfosforečnan sodný (pH 3,0) (A) a
metanol (B) dávkovaný objem bol 20µL, teplota kolóny 35°C, prietok 1 mL.min-1
A – blanck pri 280 nm; B – blanck pri 254 nm C – zmes pri 280 (Alanín, Tyrozín, Metionín, Fenylalanín, Valín)

Na samotné stanovenie derivatizovaných AK a vzoriek bolo nutné zmeniť priebeh
gradientovej elucie, keďže rozlíšenie nebolo dostatočné. Zmenou priebehu gradientu sa nám
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podarilo rozdeliť AK s dostatočným rozlíšením, ako je to znázornené na Obrázku 3.
Separačné podmienky boli 5 mmol/L dihydrogéfosforečnan sodný (pH 3,0) (A) a metanol (B)
(dávkovaný objem bol 20µL, teplota kolóny 35°C, prietok 1 mL.min-1, 0-11 min, 15% B, 1116 min, 15-20% B, 16-28 min, 20-50% B, 28-36 min, 50% B, 36-37 min, 50-100% B, 37-38
min, 100% B, 38-40 min 100%-15% B, 40-43 min 15% B). Následné vyhodnotenie výsledkov
získaných retenčných údajov nám odhalilo skutočnosť, že nasledujúce dvojice: TaurínAsparagín; B-alanín–A-alanín; Norvalím-Cystín sa nám nepodarilo rozdeliť s dostatočným
rozlíšením.

Obr. 3 RP-HPLC profil vybraných 25 AK získaných gradientovou elúciou pri 280 nm
Separačné podmienky: Gradientová elúcia miešaním 5 mmol/L dihydrogéfosforečnan sodný (pH 3,0) (A) a
metanol (B) dávkovaný objem bol 20µL, teplota kolóny 35°C, prietok 1 mL.min-1

Na stanovenie aminokyselín prítomných v degradačných produktoch bola úspešne
aplikovaná novo vytvorená gradiendová RP-HPLC metóda. Na ilustráciu uvádzame vzorky
HK extrahované z rašeliny z lokality Cerová a z lokality Suchá hora, ktoré sú znázornené na
Obrázku 4 a chromatogrami degradačných produktov HK od firiem Sigma-Aldrich (St. Louis,
MO, USA) a Ekohum (Senica) sú na Obrázku 5.
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Obr. 4 RP-HPLC profil HK získaných gradientovou elúciou pri 280 nm
Separačné podmienky: Gradientová elúcia miešaním 5 mmol/L dihydrogéfosforečnan sodný (pH 3,0) (A) a
metanol (B) dávkovaný objem bol 20µL, teplota kolóny 35°C, prietok 1 mL.min-1
A – HK z okolia Cérová a B – HK z okolia Suchá Hora pri 280 nm

Obr. 5 RP-HPLC profil HK získaných gradientovou elúciou pri 280 nm
Separačné podmienky: Gradientová elúcia miešaním 5 mmol/L dihydrogéfosforečnan sodný (pH 3,0) (A) a
metanol (B) dávkovaný objem bol 20µL, teplota kolóny 35°C, prietok 1 mL.min-1
A – HK z Ekohum (Senica) a B – HK od spoločnosti Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) pri 280 nm
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Záver
Predložená práca sa zaoberá stanoveným aminokyselín, vo vzorkách degradačných
produktov humínových kyselín izolovaných z pôd a rašeliny s metódou RP-HPLC. V
analyzovaných vzorkách sme stanovili väčšinu proteinotvorných AK. Vo všetkých skúmaných
vzorkách v degradačných produktoch HK (Ekohum, Aldrich, Suchá hora, Cérova) mali
najväčšie zastúpenie aminokyseliny agrinín, glycín, alanín a tryptofan.
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Fotokatalytická aktivita Eu3+ dopovaného TiO2
Robert Michal
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, robo.michal@gmail.com

Abstrakt
Táto práca popisuje syntézu fotokatalyzátorov založených na oxide titaničitom dopovanom katiónmi
Eu3+ pripravených koprecipitáciou resp. dopovaním povrchovou impregnáciou. Študovala sa ich
mikroštruktúra pomocou SEM a fázová analýza pomocou práškovej XRD. Fotokatalytická aktivita sa študovala
pomocou sledovania fotomineralizácie fenolu meraného metódou TOC.

Kľúčové slová: TiO2, fotokatalýza, dopovanie, európium

Úvod a formulácia cieľa
Titán a jeho zlúčeniny nachádzajú stále širšie uplatnenie v praxi, je siedmym
najrozšírenejším kovom v zemskej kôre, jeho obsah sa odhaduje na 5,76 g/kg. V prírode sa
vyskytuje vo predovšetkým vo forme minerálov ilmenit (FeTiO3) a rutil (TiO2). Jeho
najväčšie zásoby sa nachádzajú v Austrálii, Severnej Amerike, Škandinávii a v Malajzii.
V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť ekologickým problémom ako vo svete, tak aj na
Slovensku. Vynakladajú sa značné finančné prostriedky na riešenie ekologických problémov
ako pozostatkov z minulosti, keď sa ešte čistote životného prostredia neprikladal taký veľký
význam, ako je to dnes. Na celom svete sú problémy s DDT a jeho rezíduami, PCB
(polychlórované bifenyly), ktoré sa nachádzajú v pôdach a vo vodách, či už povrchových,
alebo spodných a neustále sú akumulované živými organizmami. Znečistenie ovzdušia
predovšetkým

vo väčších mestách

predstavuje taktiež veľký zdravotný

problém,

čo

dokazuje aj stále sa zvyšujúci výskyt rôznych druhov alergií a v neposlednom rade aj
nádorových ochorení [1].
Jednou z mnohých perspektívnych možností,

ako dosiahnuť aspoň čiastočné

odbúranie niektorých znečisťujúcich látok je použitie práve katalyzátorov ako je aj TiO2.
Jeho najväčšie výhody spočívajú v jeho relatívne nenáročnej a lacnej príprave, čo
dokazujú rôzne udelené patenty, jeho zdravotnej a ekologickej nezávadnosti.
V prvej polovici roku 2010 bol verejnosti predstavený projekt mobilnej čističky
vody – lode ktorá má v budúcnosti slúžiť jednak ako dopravný prostriedok a ktorá zároveň
bude čiastočne čistiť riečnu vodu. Povrch tejto lode má tvoriť práve fotokatalytický TiO2.
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Cieľom tejto práce bolo preskúmanie účinku dopovania TiO2 katiónmi európia
v závislosti od koncentrácie a spôsobu dopovania európiom a teploty vyžíhania jednotlivých
vzoriek v porovnaní s neupravovaným TiO2 a komerčným TiO2 (Degussa P25).

Materiál a metódy
TiO2 bol pripravený metódou precipitácie

[2], pomalou hydrolýzou prekurzora

TiOSO4 · xH2O v prostredí močoviny. Po odfiltrovaní, premytí a vysušení bol upravený
impregnáciou roztokom Eu(NO3)3 v koncentráciách 0,1 mol % a 0,5 mol %.
Ďalšie vzorky boli pripravené koprecipitáciou (povrchovým dopovaním, p.d.), kde sa
do reakcie priamo pridával Eu(NO3)3 tak, aby výsledná koncentrácia Eu bola 0,1 mol % a 0,5
mol %. Vzorky boli žíhané pri troch rôznych teplotách – 650°C, 700°C a 750°C. Takto bolo
pripravených 15 rôznych vzoriek.
Fotokatalytická účinnosť jednotlivých vzoriek bola charakterizovaná rýchlostnou
konštantou, ktorá bola stanovená metódou TOC (celkový organický uhlík) – úbytok
celkového

obsahu

uhlíka

pri

fotomineralizácii

fenolu

počas

ožarovania

wolfrámhalogenidovou lampou so spektrom vyžarovania podobným viditeľnému svetlu.
Vzorky s najvyššou hodnotou rýchlostnej konštanty boli preskúmané rastrovacou
elektrónovou mikroskopiou (SEM). Fázové zloženie vzoriek bolo charakterizované pomocou
práškovej röntgenovej difrakcie (XRD).

Výsledky a diskusia
Prehľad syntetizovaných vzoriek spolu s rýchlostnými konštantami fotomineralizácie
fenolu je uvedený v tabuľke 1

Tab. 1: Syntetizované vzorky a rýchlostné konštanty TOC, R2 je korelačný koeficient hodnôt experimentálnych
meraní, p.d. – povrchovo dopovaná vzorka
teplota [°C] kr [mol · dm−3 · s−1 ] R2
650
6,76 ·10−8
0,9933
TiO2
700
1,02 ·10−7
0,9851
750
4,55 ·10−8
0,9727
650
6,86 ·10−8
0,9955
Eu-TiO2 0,1 mol %
700
1,10 ·10−7
0,9956
750
0,9939
1,26 ·10−7
650
5,95 ·10−8
0,9788
Eu-TiO2 0,5 mol %
700
0,9851
1,04 ·10−7
750
7,25 ·10−8
0,9830
650
9,41·10−8
0,9947
Eu-TiO2 0,1 mol % p.d.
700
1,11 ·10−7
0,9730
750
5,09 ·10−8
0,9745
vzorka
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Eu-TiO2 0,5 mol % p.d.

650
700
750

7,01 ·10−8
1,33 ·10−7
6,55 ·10−8

0,9947
0,9886
0,9893

Najvyššiu hodnotu rýchlostnej konštanty mali vzorky Eu-TiO2 0,5 mol % p.d. (700°C)
a Eu-TiO2 0,1 mol % (750°C).
Typické snímky rastrovacej elektrónovej mikroskopie sú uvedené na Obr.2 a 3

Obr. 2 SEM snímka vzorky Eu-TiO2 0,005 p.d. (700°C)

Obr. 3 SEM snímka vzorky Eu-TiO2 0,001 (750°C)

Na obrázku 2 vidno zhluky častíc TiO2, agregáty, s pomerne málo členitým povrchom. Na
obrázku 3 je už povrch agregátov značne členitejší a objavujú sa aj veľmi malé častice TiO2.
Z práškových XRD záznamov vyplýva, že vzorky obsahovala anatas.
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Obr. 4 Práškový XRD záznam

Rýchlostné konštanty najúčinnejších vzoriek z každej sady vzoriek sú uvedené na Obr.5.

Obr. 5 Porovnanie rýchlostných konštánt

Záver
Najvyššiu hodnotu rýchlostnej konštanty mali vzorky Eu-TiO2 0,005 p.d. (700°C) a
Eu-TiO2 0,001 (750°C), čo robí tieto vzorky najefektívnejšími. V porovnaní s neupravovaným
TiO2, dopovanie Eu mierne zvyšuje účinnosť fotokatalyzátorov. Zo SEM snímok vyplýva, že
veľkosť povrchu častíc má vplyv na účinnosť fotokatalýzy. Všetky vzorky obsahovali fázu
anatasu.
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Metyltrioxoréniom katalyzované oxidácie sekundárnych amínov
Melinda Mojzesová, Mária Mečiarová
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Abstrakt
Metyltrioxorénium (MTO) sa ako oxidačné činidlo používa kvôli výnimočným vlastnostiam
katalytického systému MTO/H2O2. MTO sa do reakčnej zmesi pridáva v katalytickom množstve (2–5 mol%),
s oxidačným činidlom (H2O2 a/alebo O2) vytvára priamo v reakčnej zmesi aktívny komplex a jediným vedľajším
produktom je voda. Ak sa oxidačné reakcie uskutočňujú v iónových kvapalinách, existuje možnosť recyklácie
MTO. Katalytický systém MTO/iónová kvapalina vykazuje rovnakú aktivitu niekoľko reakčných cyklov. V
takomto reakčnom systéme sa dajú oxidovať aj sekundárne amíny na nitróny. Nitróny sú dôležité východiskové
látky pri syntéze rôznych izoxazolidínov, ktoré sú súčasťou biologicky účinných látok. Izoxazolidíny sa
pripravujú 1,3-dipolárnou cykloadíciou nitrónov s α,β-nenasýtenými aldehydmi.

Kľúčové slová: metyltrioxorénium; nitróny; iónové kvapaliny; recyklovanie; ultrazvuk

Úvod a formulácia cieľa
Metyltrioxorénium (MTO, CH3ReO3) sa ako katalyzátor oxidačných reakcií používa
vďaka svojim výnimočným vlastnostiam, ako napr.: vysoká stabilita na vzduchu, tolerovanie
kyslého a bázického prostredia, termostabilita, dobrá rozpustnosť vo väčšine organických
rozpúšťadiel a doteraz nezistená toxicita.
Katalytický systém MTO/H2O2, prvýkrát opísaný Beattiem [1], bol úspešne použitý aj
pri oxidáciách sekundárnych amínov [2, 3]. Produktami týchto oxidácií sú nitróny alebo
hydroxylamíny.
Použitím iónových kvapalín ako rozpúšťadiel, existuje možnosť opakovaného využitia
katalytického systému MTO/H2O2, ako to bolo opísané v prípade Baeyer-Villigerovej oxidácie
ketónov [4] alebo pri oxidácii 4-metoxybenzaldehydu [5].
Našim cieľom bol vývoj metódy na prípravu nitrónov, ktorá vyhovuje aj požiadavkám
zelenej chémie. Nitróny môžu vďaka 2 rezonančným štruktúram A a B (obrázok 1) reagovať
s dipolarofilnými zlúčeninami a preto okrem štúdiu vplyvu reakčných podmienok na oxidáciu
sekundárnych amínov by sme chceli pripravené nitróny aplikovať na organokatalytické
dipolárne cykloadície s α,β-nenasýtenými

aldehydmi.

Produktmi týchto reakcií sú

izoxazolidíny, ktoré sú dôležité syntóny pri budovaní štruktúry biologicky aktívnych látok,
ako napr. aminokyselín a alkaloidov.
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Obr. 1 Vznik nitrónov a ich 2 rezonančné štruktúry

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). Na stĺpcovú chromatografiu sa používal
silikagél 65/40 (Merck) a teploty topenia sa stanovili na Koflerovom aparáte Bodotávok
Electrothermal IA-9200. 1H a

13

C NMR 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

(TMS)

a rozpúšťadlo

CDCl3.

Reakcie

v podmienkach

ultrazvukového vlnenia boli uskutočnené v ultrazvukovej vani ULTRASONIC COMPACT
CLEANER (200 W, 20 kHz). Enantiomérna čistota bola stanovovaná metódou HPLC
s kolónou Daicel Chiralpac OJ-H a OD-H s UV detektorom.

Výsledky a diskusia

Obr. 2 Oxidácia dibenzylamínu prostredníctvom MTO/H2O2

Pri štúdiu oxidačných reakcií sme sa najprv venovali testovaniu vplyvu reakčných
podmienok na priebeh oxidácie dibenzylamínu 1 (obrázok 2). Výsledky sú uvedené v tabuľke
1. V prípade použitia etanolu ako rozpúšťadla sme za miešania pri laboratórnej teplote dostali
zmes nitrónu a hydroxylamínu v 68 % výťažku. Keď bola reakcia uskutočnená
v podmienkach ultrazvukového vlnenia, výťažok bol síce nižší (40 %), ale pomer nitrónu 2
k hydroxylamínu 3 sa zmenil na 64:36. Bez pridania MTO do reakčnej zmesi sme za
klasických podmienok izolovali naspäť východiskovú látku, ak bola reakčná zmes vystavená
účinkom ultrazvukového vlnenia, dostali sme hydroxylamín v 14 % výťažku.
Ako rozpúšťadlá boli testované aj rôzne iónové kvapaliny. V [bmim]BF4 sme po 2 h
miešania dostali nitrón 2 v 66 % výťažku. V iónových kvapalinách [emim]SO4Et,
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[bmim]SO3CF3, [bmim]CO3Me boli výsledky oxidácie v podmienkach ultrazvuku veľmi
podobné. Výťažky sa pohybovali od 53 do 70 % a vo všetkých prípadoch bol hlavným
produktom hydroxylamín 3. Nižší výťažok (36 %) sme dostali v [bmpyr]N(CN)2, najlepšie
výsledky, aj pri recyklovaní, sme dosiahli v iónovej kvapaline [empyr]SO4Et. Na dôkaz
pozitívneho účinku ultrazvuku sme uskutočnili oxidáciu v iónovej kvapaline [emim]SO4Et pri
50 °C (teplota nameraná v ultrazvukovej vani po 2 h). Po 2 h pri 50 °C sme dosiahli iba 31 %
výťažok, kým po 2 h v ultrazvuku sme izolovali zmes produktov v 70 % výťažku.

Tab. 1 Výsledky oxidácie dibenzylamínu 1 za rôznych reakčných podmienok

2

Reakčné
podmienky
Silent, r.t.

MTO/
mol%
3.5

EtOH

2

))))

3.5

[bmim]BF4
[bmim]BF4
[bmim]BF4
[emim]SO4Et

2
2
0.5
2

Silent, r.t.
))))
))))
Silent, 50°C

3.5
3.5
5.0
5.0

[emim]SO4Et

2

))))

5.0

Rozpúšťadlo

R. čas/h

EtOH

[emim]SO4Et
0.5
))))
[emim]SO4Et
2
))))
[bmim]SO3CF3
2
))))
[bmim]CO3Me
2
))))
2
))))
[bmpyr]N(CN)2
[empyr]SO4Et
2
))))
2
))))
[bmim]PF6
a
výťažok 1. r. cyklu; b reakcie bez MTO

5.0
3.5
3.5
3.5
5.0
3.5
3.5

Výťažoka
2:3
(2+3) /%
b
68 (0 )
12:88
40
64:36
(14b)
(0:100b)
66
100:0
56
11:89
53
24:76
31
7:93
70
29:71
(40b)
c
61
31:69
61
11:89
53
12:88
59
12:88
36c
9:91
96
93:7
65
100:0

Z výsledkov uvedených v tabuľke 2 vyplýva, že katalytický systém MTO/H2O2
v iónových kvapalinách je možné použiť opakovane v niekoľkých cykloch za sebou bez
výraznej straty aktivity.

Tab. 2 Recyklácia MTO pri oxidácii amínu 1
Rozpúšťadlo

Reakčné
podmienky

[bmim]BF4

(Silent, r.t.)

[empyr]SO4Et

))))

[bmim]PF6

))))

Cyklus

Výťažok (2+3)

2:3

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

66
43
58
50
96
94
67
60
65
68

100:0
90:10
94:6
100:0
93:7
100:0
46:54
91:9
100:0
28:72
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Oxidáciou benzyl(etyl)amínu (4) a benzyl(metyl)amínu (6) s MTO/H2O2 v iónovej
kvapaline [empyr]SO4Et boli pripravené príslušné nitróny 5 a 7 (obrázok 3). Ak sme pri
oxidácii benzyl(metyl)amínu (6) použili [emim]SO4Et, produktom nebol nitrón, ale zmes
benzaldehyd-oxímu a anhydridu kyseliny benzoovej. V prípade oxidácie diizopropylamínu
sme dostali nedelitelnú zmes nitrónu 9 a aziridínu 10 (tabuľka 3).

Obr. 3 Oxidácia benzyl(etyl)amínu a benzyl(metyl)amínu prostredníctvom MTO/H2O2

Tab. 3 Výsledky oxidácie diizopropylamínu

IL
[emim]SO4Et
[empyr]SO4Et

Cyklus
1.
2.
3.
4.
1.

Výťažok (9+10) / %
25
45
35
33
10

9:10
75:25
0:100
56:44
57:43
63:37

Hydroxylamín 3, ktorý vznikol pri oxidácii dibenzylamínu, sa oxidoval na nitrón 2
pomocou oxidačných činidiel MnO2 alebo Cu(OAc)2 (obrázok 4). Vyšší výťažok nitrónu (50
%) sme dostali v prípade použitia Cu(OAc)2.
Na dôkaz užitočnosti týchto oxidácií zo syntetického hľadiska sa uskutočnila oxidácia
v iónovej kvapaline [empyr]SO4Et, vychádzajúc z väčšieho množstva amínu 1. Po 4 h
v podmienkach ultrazvukového vlnenia sme dostali nitrón 2 v 84 % výťažku a hydroxylamín
3 v 9 % výťažku, z ktorého sa oxidáciou s Cu(OAc)2 tiež pripravil nitrón. Celkový výťažok
nitrónu 2 bol 86 % (1,25 g).
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Obr. 4 Oxidácia hydroxylamínu 3 na nitrón 2

Nitróny môžu byť využité pri organokatalytických 1,3-dipolárnych cykloadíciách [6,
7]. Študovali sme adíciu pripravených nitrónov na α,β-nenasýtené aldehydy. Okrem
klasických rozpúšťadiel sme použili pritom aj iónové kvapaliny. Reakčná schéma a niektoré z
testovaných organokatalyzátorov sú znázornené na obrázku 5.

Obr. 5 Organokatalytická 1,3-dipolárna cykloadícia

Záver
Oxidácia rôznych sekundárnych amínov bola študovaná využitím katalytického
systému MTO/H2O2 v iónových kvapalinách za klasických reakčných podmienok ako aj za
podmienok ultrazvukového vlnenia. Na oxidáciu sekundárnych amínov sa vyvinula užitočná
syntetická metóda vyhovujúca aj požiadavkám zelenej chémie. Reakcie v iónových
kvapalinách dávajú vyššie výťažky ako v klasických rozpúšťadlách, výhodou týchto
rozpúšťadiel je aj možnosť recyklovania katalytického systému. Oxidáciou získané nitróny sa
ďalej použili v organokatalytických 1,3-dipolárnych cykloadíciách.

993

CHÉMIA

Zoznam použitej literatúry
[1]

Beattie I. R., Jones P. (1979) J. Inorg. Chem.18, p. 2318

[2]

Murray R. W., Iyanar K., Chen J., Wearing J. T. (1996) J.Org. Chem. 61, p. 8099

[3]

Yamazaki S. (1997) Bull. Chem. Soc. Jpn. 70, p. 877

[4]

Bernini R., Coratti A., Fabrizi G., Goggiamani A. (2003) Tetrahedron Lett. 44, p. 8991

[5]

Bernini R., Coratti A., Provenzano G., Fabrizi G., Tofani D. (2005) Tetrahedron 61, p.
1821

[6]

Jen W. S., Wiener J. J. M., MacMillan D. W. C. (2000) J. Am. Chem. Soc. 122, p.
9874

[7]

Chow S. S., Nevalainen M., Evans C. A., Johannes Ch. W. (2007) Tetrahedron Lett. 48,
p. 277

994

CHÉMIA

Príprava 64Cu pre pozitrónovú emisnú tomografickú diagnostiku a terapiu
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Abstrakt
V ostatných rokoch vzrástol záujem o použitie rádiofarmák značených rádioizotopom 64Cu. Tento
záujem možno pripísať jeho fyzikálnym vlastnostiam (T1/2=12,7 hod, β- 37,1%, β+ 17,9%), ktoré ho predurčujú
pre terapiu (β-) a pre použitie v diagnostike (β+) napr. hypoxických tumorov. Dopyt po 64Cu je podmienený aj
faktom, že jeho produkcia je možná v biomedicínskych cyklotrónoch (s energiou protónov 11-18 MeV). Existuje
viacero spôsobov prípravy 64Cu, napr. 64Zn(d,2p), 66Zn(d,α), 68Zn(p,αn), 64Zn(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.

Kľúčové slová: 64Cu; pozitrónová emisná tomografia, 64Ni
Úvod a formulácia cieľa
64

Cu je vhodným rádionuklidom pre značenie rádiofarmák vhodných pre štúdium

hypoxie na báze bis-tiosemikarbazónu. Z nich

64

Cu-ATSM a

64

Cu-PTSM majú najväčšie

uplatnenie. Zlúčeniny Cu-ATSM a Cu-PTSM sú chemicky podobné zlúčeniny (obr. 1) avšak
redukčný potenciál Cu-ATSM je o 100 mV nižší ako Cu-PTSM čo spôsobuje, že Cu-ATSM
je zachytávaný iba v tkanivách so spotrebovaným kyslíkom. Cu-ATSM je preto používaný na
diagnostiku hypoxických oblastí nádorov [1-3]. Má vhodnú veľkosť molekuly, lipofilitu pre
prenikanie do rakovinových buniek a je selektívne zadržiavaný v hypoxických tkanivách.
Avšak β--emitujúci

64

Cu-ATSM je vhodné rádiofarmakum pre rádioterapiu rakoviny [4,5].

Viaceré štúdie ex vivo boli zamerané na porovnanie intratumorálnej distribúcie

64

Cu-ATSM

a 18F-FDG [6-8]. Ex vivo autorádiografia bola uskutočnená po súčasnom podaní 64Cu-ATSM
a 18F-FDG.

64

Cu-ATSM sa kumuloval vo vonkajších (hypoxických) oblastiach nádora ktoré

obsahujú najmä aktívne bunky, zatiaľčo 18F-FDG sa kumulovala vo vnútornej oblasti, kde sa
nachádzajú pre-nekrotické bunky. Informácia o prítomnosti hypoxických buniek v nádore je
dôležitá z hľadiska následnej terapie tumoru, pretože hypoxické tkanivá sú zvyčajne
rezistentné voči tradičným formám rádioterapie.
Ďalšie využitie je v príprave bidentatných ligandov napr. Cu(II)-aza-makrocyclických
komplexov, napr.

64

Cu-TETA (64Cu-1,4,8,11-tetraazacyklotetradekán-1,4,8,11-tetraoctovej

kyseliny) [9].
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Obr. 1 Najpoužívanejšie ligandy na báze bis-tiosemikarbazónu

Najpoužívanejšou reakciou prípravy 64Cu je jadrová reakcia 64Ni(p,n)64Cu s prahovou
energiou 2,5 MeV. Optimálny rozsah energie je 12→9 MeV s výťažkom
64

496 [MBq/µAh].

Ni pre ožiarenie protónmi je >95% obohatený izotop niklu a terč sa pripravuje

elektrolytickým deponovaním niklu na Au, Pt alebo Rh podložke. Po ožiarení pripraveného
64

terčového materiálu
separácia

64

Ni a

64

Ni protónmi pomocou cyklotrónu sa terčový materiál rozpustí a

Cu sa najčastejšie uskutočňuje ionexovou chromatografiou. Inými

možnosťami separácie sú rozpúšťadlová extrakcia, zrážanie a elektrodepozícia. Avšak,
ionomeničové techniky sú najvhodnejšou metódou pre získanie rádiomedi s vysokou čistotou
a bez prídavkov nosiča. Bio-Rad AG1-X8 resin je najpoužívanejším anexom. Všeobecne sa
zastáva názor, že katexy majú veľmi podobné termodynamické komplexačné konštanty pre
ióny kovov s rovnakým nábojom, čo robí separáciu náročnou alebo nemožnou. V porovnaní
z anexami, pre separáciu chelátujúcimi ionomeničmi stačia kratšie kolóny a nižšie
koncentrácie HCl [10].
Cieľom dizertačnej práce realizovanej 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

64

Cu. Jednou z úloh je aj stanovenie niklu

využitím elektrochemických metód, konkrétne adsorpčnej katodickej stripping voltametrie.

Materiál a metódy
Optimalizácia prípravy terča (elektrodepozície) [11] bola vzhľadom na vysokú cenu
vysokoobohateného

64

Ni uskutočňovaná pomocou prírodného niklu a chemikálií p.a. čistoty.

Po optimalizácii práce pokračovali s vysokoobohateným

64

Ni a s vysoko čistými

chemikáliami kvôli zabezpečeniu maximálnej rádiochemickej čistoty
64

64

Cu. Elektrodepozícia

Ni (120 mg) sa realizuje galvanostaticky (zariadenie PARSTAT (Princeton Applied
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Research USA)) v elektrodepozičnej cele v dvojelektródovom zapojení. Katódou je Au disk,
anódou je Pt drôtik. Prúd je 30 mA, dĺžka trvania depozície je približne 6 hodín. Účinnosť
depozície je 90%. Elektrolyt tvorí 6 mol.dm-3 HCl v ktorej sa rozpustí vhodné množstvo
terčového materiálu a pH sa upraví na 9 pomocou NH4OH.
Terč bol ožiarený protónmi v cyklotróne IBA 18/9. Pre upevnenie terča sa použilo
zariadenie COSTIS (Compact Solid Target Irradiation System) ktoré je nainštalované na
externom zväzku. COSTIS stanica je vybavená 300 µm Nb fóliou kvôli degradácii energie
protónov pod 15 MeV. Cieľom je získať homogénny zväzok na ploche 1,2 cm2. Terč bol
ožarovaný prúdom 5µA po dobu 6 min (integrovaný prúd bol 0,5 µA.h). 24 hodín po ožiarení
bola aktivita terča 20 MBq. Rádiochemická čistota sa sleduje HPGe detektorom.
Ionomeničová kolóna s náplňou Bio-Rad AG1-X8 sa použila na separáciu
terčového materiálu

64

Cu od

64

Ni. Predbežné výsledky indikujú až 97% účinnosť separácie. Po

separácii sa terčový materiál recykluje pre ďalšie použitie.

Výsledky a diskusia
Optimalizácia

prípravy

terča

spočívala

v hľadaní

optimálnych

podmienok

elektrodepozície a tiež vhodného elektrolytu [11]. Na tieto účely sa použil prírodný nikel.
Metódou Monte Carlo sa optimalizovala hrúbka terčového materiálu 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.
Po optimalizácii bol pripravený terč s vysokoobohateným 64Ni. Príprava elektrolytu je
jednoduchá-potrebné množstvo vysokoobohateného

64

Ni sa rozpustí v 6 mol.dm-3 HCl (90

°C) a do roztoku sa pridá NH4OH tak, aby pH výsledného elektrolytu bolo 9. Elektrolyt má
tmavomodrú farbu, jeho odfarbenie indikuje koniec elektrodepozície. Depozícia 120 mg Ni
prúdom 30 mA trvá 6 hodín. Zvýšenie prúdu elektrodepozíciu síce urýchli, avšak kvalita
depozitu je horšia.
Použitím voľne dostupného programu “Medusa” bol zostrojený distribučný pHdiagram (obr. 2) [12]. Je podobný diagramu v práci Grujicica and Pesica [13]. Na diagrame je
možné vidieť štyri pH oblasti. Prvá oblasť (0-7.5) je charakterizovaná tvorbou chloridu
nikelnatého. Medzi pH 6,5 and 8,5 sa zráža hydroxid nikelnatý. Tretiu oblasť tvorí séria
amóniových komplexov niklu (NiNH32+ až Ni(NH3)62+). V oblasti ktorá je za pH 11 sa znova
tvorí hydroxid nikelnatý. My sme nikel deponovali pri pH 9, t. j. depozícia prebiehala z
amóniových komplexov niklu (Ni(NH3)52+ and Ni(NH3)62+).
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[Cl− ] TOT =

1.87 M
[NH 4 +] TOT =

[Ni2+ ] TOT = 100.00 mM

1.87 M
Ni(OH) 2(c)

1.0
Ni(OH) 2(c)

NiCl2
0.8

Ni(NH 3) 62+
Ni(NH 3) 5 2+

Fraction

0.6

0.4
Ni(NH 3) 4 2+
0.2

NiCl+

Ni(NH 3 ) 3 2+
NiNH 3 2+

Ni2+
0.0
2

4

6

8

10

12

pH

Obr. 2 Distributčný pH diagram pre 100 mM Ni2+ v roztoku NH4Cl

24 hodín po ožiarení terča sa terčový materiál rozpustil v 6 mol.dm-3 HCl. Na
separáciu Ni a Cu sa použili ionomeničové kolóny s náplňou Bio-Rad AG1-X8.
zachytáva na kolóne, zatiaľčo terčový materiál

64

64

Ni sa na kolóne nesorbuje. Roztok

Cu sa

64

Ni v

6 mol.dm-3 HCl, ktorý opúšťa kolónu je po úprave pH (pH=9) pomocou NH4OH pripravený
pre prípravu nového terča. Vzhľadom na vysokú cenu terčového materiálu je jeho recyklácia
dôležitým krokom a navrhovaný postup je veľmi jednoduchý.

64

Cu je z kolóny eluovaná

0,1 mol.dm-3 HCl vo forme [64Cu]CuCl2. Eluát sa zachytával do ependorfiek po 1 ml.
Jednotlivé frakcie boli merané na HPGe detektore a z nameraných hodnôt bol zostrojený
elučný profil separácie (obr. 3). Účinnosť separácie bola až 97%.

Obr. 3 Elučný profil separácie 64Cu od terčového materiálu
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Záver
Práca je zameraná na prípravu rádioizotopu

64

Cu pomocou cyklotrónu IBA 18/9 ako

východiskového medziproduktu pre výrobu rádiofarmák vhodných pre pozitrónovú emisnú
tomografickú diagnostiku a terapiu ale aj metrologickú charakterizáciu. Využívanie
netradičných PET rádionuklidov sa v ostatných rokoch vo svete rozšírilo.

64

Cu je vhodným

rádionuklidom pre značenie rádiofarmák vhodných pre štúdium hypoxie na báze bistiosemikarbazónu. Z počtu a zamerania článkov a príspevkov na konferenciách je evidentné,
že vo svete je o

64

Cu veľký záujem, ktorý možno pripísať jej špecifickým fyzikálnym

vlastnostiam a tiež možnosti prípravy aj v biomedicínskych cyklotrónoch. Na Slovensku (a
ani v okolitých krajinách) zatiaľ nie je výroba

64

Cu zavedená, ale z výsledkov našich

experimentov je zrejmé, že automatická produkcia bude v dohľadnej dobe možná.
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Projekt vývoja

64
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Výpočet geometrie a spektrálnych vlastností tartarátokomplexov vanádu
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Abstrakt
Kvantovochemické výpočty v plynnej fáze alebo s použitím jednoduchých solvatačných modelov sú
aplikované na popis geometrie a spektrálnych vlastností komplexných aniónov [V2O4((2R,3R)-H2tart)2]2- a
[V2O2((2R,3R)-tart)((2S,3S)-tart)]2-. Následne sú vlastnosti získané výpočtom porovnané s experimentom.
Najprv sme hľadali optimálnu kombináciu metódy a bázy, ktorou získané geometrie sú v dobrej zhode
s experimentálnymi štruktúrnymi parametrami získanými z röntgenovej difrakčnej analýzy. V optimálnej
geometrii sme priradili jednotlivým väzbám typ vibrácií aktívnych v infračervených a Ramanových spektrách.
Vypočítané vlnočty sú vo veľmi dobrej zhode s experimentálnymi údajmi. Pre anióny v experimentálnej
geometrii sme určili oblasť absorpčného maxima (v UV-VIS spektrách) vypočítaním excitačných energií.
Stanovili sme tiež typ elektrónového prechodu. Aj v tomto prípade sú vypočítané hodnoty absorpčných maxím
vo veľmi dobrej zhode s experimentom a úspešne vysvetľujú farebnosť jednotlivých komplexov.

Kľúčové slová: DFT a HF výpočty; geometria molekúl; UV-VIS; IČ; tartarátokomplexy vanádu

Úvod a formulácia cieľa
Kyselina vínna, ktorá vystupuje ako ligand v tartarátokomplexoch vanádu (V),
existuje vo forme troch stereoizomérov, a to dvoch opticky aktívnych foriem a jednej opticky
inaktívnej formy. Opticky aktívne formy sú navzájom enantioméry (zrkadlové obrazy), ktoré
majú rovnaké fyzikálno-chemické vlastnosti, líšia sa len v otáčaní roviny lineárne
polarizovaného svetla. Vlastnosti opticky aktívnych foriem sú však odlišné od vlastností
opticky inaktívnej formy. Ekvimolárna zmes enantiomérov je navonok opticky inaktívna
a nazýva sa racemická zmes.
Vďaka existencii troch stereoizomérov kyseliny vínnej, tvorba tartarátokomplexov
môže byť stereošpecifická, t.j. zloženie a stereochémia komplexov závisí od enantiomérnej
formy ligandu. Komplexy oboch typov, t.j. s opticky aktívnou a racemickou kyselinou vínnou
vykazujú rozdielne spektrálne vlastnosti.
V súčasnosti kvantovochemické výpočty dokážu s veľmi dobrou presnosťou
interpretovať parametre experimentálne zistených štruktúr a v niektorých prípadoch dokážu
predpovedať vlastnosti, ktoré nie sú známe z experimentu. Výpočtami komplexov vanádu
s rôznymi ligandami sa zaoberali napr. Justino a kol., Chrappová a kol. alebo Pacigová a kol.
[1, 2, 3]. Vo všetkých týchto prácach sa na výpočet optimálnej geometrie ako aj IČ spektier
komplexov vanádu, ukázali byť vhodné DFT funkcionály, ktoré spolu s vhodne zvolenou
bázou, poskytovali výsledky vo veľmi dobrej zhode s experimentom.
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Naším cieľom je pomocou kvantovochemických výpočtov v plynnej fáze alebo
s použitím

jednoduchých

solvatačných

modelov

popísať

geometrie

dinukleárnych

tartarátokomplexov vanádu (V) s vyriešenou štruktúrou [4], štatisticky porovnať odchýlky
výsledkov výpočtov od experimentálnych údajov, vypočítať elektrónové, IČ a Raman spektrá
uvedených komplexov.

Materiál a metódy
Všetky výpočty sú realizované v programe Gaussian 03 [5]. Na modelovanie
experimentálnej geometrie a vizualizáciu jednotlivých molekúl používame program Molden
[6]. Typ vibrácie príslušným vlnočtom priraďujeme programom Chemcraft. Geometrie
komplexných aniónov sú optimalizované metódou HF a rôznymi DFT funkcionálmi –
B3LYP, BHHLYP – tzv. hybridné DFT funkcionály (s výmenným funkcionálom z HF)
a BLYP, BP86 – tzv. ,,čisté,, DFT funkcionály (bez výmenného funkcionálu z HF) [7, 8, 9].
Použité sú dva súbory báz líšiacich sa veľkosťou: väčšia báza – Wachters +f [10] pre atóm
vanádu a 6-311G* [11] pre ostatné atómy a menšia báza Ahlrichs TZV [12] pre všetky atómy.
Tieto bázy boli vybrané z toho dôvodu, že sa osvedčili pri výpočtoch iných komplexov
vanádu [1, 2]. Excitačné energie počítame metódami ZINDO, CIS, TDB3LYP a TDBP86
[13] v rovnakých bázach ako pri optimalizácii geometrie. Na zahrnutie vplyvu rozpúšťadla
sme použili model polarizovateľného kontinua (PCM) [14].

Výsledky a diskusia
Optimalizáciou experimentálnej geometrie komplexných aniónov [V2O4((2R,3R)H2tart)2]2- (R,R-anión) a [V2O2((2R,3R)-tart)((2S,3S)-tart)]2- (rac-anión) sme získali štruktúry,
ktoré majú všetky vibračné frekvencie kladné a teda zodpovedajú minimu potenciálnej
energie v základnom stave. Na Obr. 1 a 2 vidíme príklad optimálnych štruktúr daných
komplexných aniónov. Štatistickú analýzu pre vypočítané väzbové dĺžky a uhly vzhľadom na
experiment pre R,R-anión môžeme vidieť v Tab. 1. Najlepšie výsledky pre väzbové dĺžky sa
získali DFT funkcionálmi s výmenným funkcionálom z HF (B3LYP a BHHLYP). Pre
výpočet väzbových uhlov sa ukázali byť lepšie DFT funkcionály bez výmenného funkcionálu
z HF (BP86 a BLYP). V oboch prípadoch sa získali lepšie výsledky s väčšou bázou. Uvedené
výsledky platili pre oba komplexné anióny.
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Obr. 1 Optimálna geometria R,R-aniónu metódou B3LYP v menšej báze.

Obr. 2 Optimálna geometria rac-aniónu metódou B3LYP v menšej báze.

Tab. 1 Percentuálna priemerná absolútna chyba vypočítaných väzbových dĺžok a väzbových uhlov vzhľadom na
experiment pre R,R-anión.

Väzbové dĺžky
(A)
Väzbové dĺžky
(W)
Väzbové uhly
(A)
Väzbové uhly
(W)

B3LYP

BHHLYP

BLYP

BP86

HF

2,555

1,530

3,781

3,422

1,514

1,874

1,789

2,840

2,479

2,156

1,5

1,7

1,4

1,4

2,2

1,7

1,7

1,6

1,5

2,0
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Všetky vypočítané vibračné vlnočty sa v porovnaní s experimentom posunuli k vyšším
vlnočtom. Najlepšie výsledky sa dosiahli funkcionálom BP86, ktorý aj keď nebol
preškálovaný, dával hodnoty vlnočtov veľmi blízke k experimentu. Tab. 2 ukazuje veľmi
dobrú zhodu vypočítaných vlnočtov v porovnaní s experimentom.

Tab. 2 Priradenie vypočítaných charakteristických pásov v IČ spektre R,R-aniónu a porovnanie s experimentom.
Škálovací faktor f = 0,9672
B3LYP/W

B3LYPf/W

BP86/W

EXP. [4]

C=O val.

1705 asym.

1649 asym.

1643 asym.

1642

C-Ohydr. val.

1083 asym.

1047 asym.

1037 asym.

1062, 1110

V=O val.

1017 asym.

984 asym.

957 asym.

927, 908

Z niekoľkých vyskúšaných metód na výpočet excitačných energií sa ukázala byť
najlepšia metóda TD B3LYP s väčšou bázou, ktorá sa ukázala byť lepšou bázou na popis
komplexných aniónov ako menšia báza. Výpočtom excitačných energií metódou TD B3LYP
s väčšou bázou v rôznych rozpúšťadlách sme pre každý anión zistili oblasť absorpčného
maxima v dobrej zhode s experimentálnym UV-VIS spektrom, pričom vplyv permitivity
rozpúšťadla bol minimálny ako ukazuje Tab. 3. Všetky vypočítané absorpčné maximá
zodpovedajú príslušnej farbe daných aniónov. Farebnosť komplexných aniónov spôsobuje
tzv. charge transfer prechod.

Tab. 3 Vypočítané excitačné energie v [nm] pre prechod s najvyšším prechodovým momentom pre rac-anión.
Experimentálne absorpčné maximum ~400 nm.
ZINDO

CIS/W

TD BP86/W

TD B3LYP/W

Bez rozpúšťadla

294,98

228,64

544,66

400,56

Acetonitril

-

-

-

409,42

Voda

-

-

-

409,89

Záver
Pri výpočte geometrie ako aj vibračných vlnočtov tartarátokomplexov vanádu (V) sa
najlepšie osvedčili funkcionály B3LYP a BP86 s bázou Wachters+f na atóme vanádu. Táto
báza sa používa pre atómy prechodných prvkov a všeobecne platí, že na popis väzby
centrálny atóm-donorový atóm je vhodné zahrnúť do bázy centrálneho atómu f funkcie
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a použiť robustnejšiu bázu. Z použitých metód na výpočet excitačných energií sa ukázala byť
jednoznačne najpoužiteľnejšou metóda DFT s časovo závislým vonkajším potenciálom,
v našom prípade TD B3LYP.
Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že DFT dokáže s veľmi
dobrou

presnosťou

interpretovať

experimentálne

parametre

zistených

štruktúr

tartarátokomplexov vanádu (V).
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Abstrakt
Kapilárna izotachoforéza-zónová elektroforéza (ITP-CZE), uskutočnená použitím techniky so spájanými
kolónami s hydrodynamicky uzavretým systémom bola po prvý krát študovaná v súvislosti so separáciou
humínových kyselín (HAs). V tejto práci bol študovaný vplyv nosného elektrolytu obsahujúceho zwiterionické
detergenty: N-decyl-N,N-dimetyl-3-amino-1-propán sulfónová kyselina (DAPS), N-Dodecyl-N,N- dimetyl-3amino-1-propán sulfónová kyselina (DDAPS), N-Tetradecyl-N,N-dimetyl-3-amino-1-propán sulfónová kyselina
(TDAPS). Zwiterionické tenzidy, elektroforeticky vykazujú nulovú mobilitu a ich kritické micelárne
koncentrácie (CMC) sú pre DAPS (25-40 mmol/l), pre DDAPS (2-4 mmol/l) a pre TDAPS (0,1-0,4 mmol/l).
Najvyšší počet rozlíšených píkov (spomedzi všetkých použitých zwiterionických detergentov) bol dosiahnutý s
použitím DDAPS v NE pri koncentračnej úrovni vyššej ako CMC. Aplikácia mikrofiltrácie potvrdila, že okolo
70% zo všetkých UV absorbujúcich zložiek z použitej vzorky je prítomná vo frakcií s mólovou hmotnosťou
>30 000.

Kľúčové slová: kapilárna elektroforéza, izotachoforéza, humínové kyseliny, humínové látky

Úvod a formulácia cieľa
V súčasnej dobe je humínovým látkam venovaná veľká pozornosť o čom svedčí aj
množstvo publikovaných prác. V životnom prostredí hrajú dôležitú úlohu, nachádzajú sa v
prírodných materiáloch, v pôdach, v sedimentoch a vo vodách ako produkty chemickej
a biologickej transformácie živočíšnych a rastlinných zvyškov [1]. Humínové látky
predstavujú približne 25 % z celkového organického uhlíka na zemi a 50-75 %
z rozpusteného organického uhlíka vo vodách [2,3]. Celý rad publikácií bolo venovaných
charakterizácii humínových látok, no napriek tomu ich štruktúra a reaktivita nie sú ešte dobre
známe. Stále nie je isté, či humínové látky sú makromolekuly alebo asociáty relatívne malých
a heterogénnych molekúl zoskupené v supramolekulovej štruktúre stabilizované len slabými
silami ako sú disperzné interakcie a vodíkové väzby [4]. Všeobecne, humínové látky sú
považované za komplexné heterogénne a polydisperzné zmesi alebo asociáty s relatívne
vysokými priemernými molekulovými hmotnosťami, polyelektrolytové molekuly obsahujúce
aromatické kruhy a alifatické reťazce s -O-, =N- a -S- obsahujúcimi funkčnými skupinami
(karboxylové, fenolové, hydroxylové and karbonylové) [5].
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Jednou z možností ovplyvnenia pohyblivostí látok je využitie miciel. Ako prví využili
micelárne prostredie Sally a kol., [6] kde boli využité zwiterionické povrchovo aktívne látky
pri CZE separácii tricyklických antidepresív. Ďalšiou prácou bola [7] v ktorej boli využité
zwiterionické detergenty na CZE separáciu blízko príbuzných druhov peptidov. Zwiterionické
detergenty sa nemusia využívať len na separáciu látok ale môžu byť použité aj na zabránenie
adsorbcie kationických proteínov na stenu kapiláry, o čom svedčí práca [8]. V mnohých
článkoch zwiterionické detergenty zlepšili separáciu analyzovaných látok a keďže ešte neboli
aplikované na separáciu humínových látok rozhodli sme sa ich využiť aj my v našej práci.
Na základe rozpustnosti sa humínové látky delia do troch skupín [9]: (1) humínové
kyseliny (HAs), (2) fulvokyseliny (FAs), (3) humíny.
Cieľom tejto práce bolo:
1) zhodnotenie potenciálu využitia ITP-CZE na charakterizáciu humínových kyselín,
kde ITP bude vystupovať ako zakoncentrujúca technika pre anionické zložky,
pochádzajúce zo vzorky a v CZE dôjde k ich rozlíšeniu.
2) zistiť vplyv zwiterionických detergentov pridávaných do nosného elektrolytu, ktoré
by mohli byť schopné zlepšiť CZE rozlíšenie anionických zložiek HAs prostredníctvom
modifikácie elektroforetických pohyblivostí
3) využiť mikrofiltráciu k získaniu prehľadu o distribúcie mólovej hmotnosti zložiek
pochádzajúcich z použitej vzorky sodnej soli humínovej kyseliny. Použitím mikrofiltrov
10 000 a 30 000 odhadnúť pomer nízko a vysoko molekulového obsahu vzorky.

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.
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
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v anionickom režime separácie s využitím štandardu sodnej soli humínovej kyseliny (NaHA)
s koncentráciou 100 mg/l (Sigma, Steinheim, Nemecko), ako vzorky.

Tab.1 Použité elektrolytové systémy

ITP

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; 0-100 mmol/l DAPS, 0,05 %
HEC; pH=10

NE

CZE

30 mmol/l etanolamín; 20 mmol/l Bala; 0-50 mmol/l DDAPS, 0,05 % HEC;
pH=10

NE

30 mmol/l etanolamín; 20 mmol/l Bala; 0-5 mmol/l TDAPS, 0,05 % HEC;
pH=10

BALA= β-alanín, DAPS=N-decyl-N,N-dimetyl-3-amino-1-propán sulfónová kyselina
DDAPS= N-Dodecyl-N,N-dimetyl-3-amino-1-propán sulfónová kyselina,
TDAPS= N-tetradecyl-N,N-dimetyl-3-amino-1-propán sulfónová kyselina
BALA=

β-alanín,

DDAPS=

Kyselina

dodecyldimetylammoniopropánsulfonová,

HEC= Hydroxyetylcelulóza
Roztok sodnej soli humínovej kyseliny (NaHA), pripravený o koncentrácii 100 mg/l (ppm)
bol uskladnený v mrazničke v eppendorfových skúmavkách. Na meranie bol použitý každý
deň čerstvo rozmrazený roztok bez ďalšieho zriedenia.

Výsledky a diskusia
V závislosti od pH a iónovej sily FAs a hlavne HAs 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).
Pri ITP-CZE separácii sodnej soli humínovej kyseliny boli použité rôzne modifikátory
pridávané do nosného elektrolytu (NE), kde sme sledovali ovplyvňovanie efektívnych
pohyblivostí látok zo sodnej soli humínovej kyseliny teda aký budú mať dopad na separáciu
NaHA. Ako modifikátory nosného elektrolytu boli použité zwiterionické detergenty N-decylN,N-dimetyl-3-amino-1-propán sulfónová kyselina (DAPS), N-Dodecyl-N,N- dimetyl-3amino-1-propán sulfónová kyselina (DDAPS), N-Tetradecyl-N,N-dimetyl-3-amino-1-propán
sulfónová kyselina (TDAPS). Uvedené detergenty majú aj pozitívne aj negatívne nabité
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funkčné skupiny, navonok vykazujú nulový náboj a vo vode môžu tvoriť elektroneutrálne
micely. V našej práci bola využitá tvorba miciel na separáciu sodnej soli humínovej kyseliny.
Ku tvorbe miciel dochádza ak koncentrácia surfaktantu je vyššia ako kritická micelárna
koncentrácia (CMC), a teplota systému je vyššia ako kritická micelárna teplota. Kritické
micelárne koncentrácie (CMC) sú pre DAPS (25-40 mmol/l), pre DDAPS (2-4 mmol/l) a pre
TDAPS (0,1-0,4 mmol/l). Použitie zwiterionických detergentov v CZE v súvislosti
s humínovými látkami nebolo zatiaľ publikované.
Spomedzi všetkých použitých detergentov sme dosiahli najvyšší počet rozlíšených píkov
s použitím DDAPS v NE pri koncentračnej úrovni vyššej ako CMC.
Tvar elektroforeogramu v CZE nebol ovplyvnený ak koncentrácia DDAPS bola nižšia ako
CMC (1 mmol/l). Zvýšením koncentrácie DDAPS v NE nad CMC (5, 10, 50 mmol/l) sa
výrazne zvýšil počet píkov na CZE profiloch v porovnaní so separáciou s nosným
elektrolytom bez prídavku DDAPS. Micely DDAPS počas CZE separácie pôsobia ako
pseudostacionárna fáza s nulovou pohyblivosťou. V takomto prostredí sú látky počas
migrácie 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.
Podobný vplyv na separáciu sodnej soli humínovej kyseliny ako DDAPS malo použitie DAPS
a TDAPS pridávaných do NE samostatne pri koncentráciách pod a nad CMC, s tým
rozdielom že ani zďaleka nebol dosiahnutý taký počet píkov s takým rozlíšením.
Na získanie distribúcie mólovej hmotnosti zložiek pochádzajúcich zo vzorky sodnej soli
humínovej kyseliny ako aj ku kvantifikácii nízko a vysoko molekulového obsahu bola
použitá mikrofiltrácia. Pripravený roztok vzorky bol mikrofiltrovaný cez odlišné mikrofiltre
(10 000 a 30 000) a získané frakcie boli injektované do ITP-CZE systému. Z
elektroforeogramov, na základe celkových plôch píku jednotlivých frakcií bolo zistené, že
podstatná časť zo vzorky NaHA obsahuje zložky s mólovou hmotnosťou >30 000.

Záver
Kapilárna izotachoforéza - zónová elektroforéza (ITP-CZE), uskutočnená použitím
techniky so spájanými kolónami s hydrodynamicky uzavretým systémom bola po prvý krát
študovaná v súvislosti so separáciou humínových kyselín (HA).
V tejto súvislosti bolo zavedené použitie zwiterionických detergentov pridávaných
do nosného elektrolytu čo viedlo k optimalizácií CZE separácie zložiek humínových kyselín.
DDAPS, pri vyšších koncentráciách ako CMC pôsobil v CZE stupni ako pseudostacionárna
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fáza a výrazne zvýšil rozlíšenie HA. Zwiterionické detergenty DAPS a TDAPS nepreukázali
výrazné zlepšenie v separácii sodnej soli humínovej kyseliny. Aplikácia mikrofiltrácie
potvrdila, že okolo 70% zo všetkých UV absorbujúcich zložiek z použitej vzorky je prítomná
vo frakcií s mólovou hmotnosťou >30 000. Tento odhad bol vypočítaný na základe celkových
plôch píku. Iba o 10% vyššia plocha bola pri nižšej mólovej hmotnosti (M>10 000) v
porovnaní s frakciou s M>30 000.
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Vplyv kyseliny šťaveľovej na adsorpciu Cs(I) na bentonitových horninách
Veronika Paučová, Oľga Rosskopfová, Michal Galamboš
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika,
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Abstrakt
The adsorption behavior of cesium on bentonites from Slovak deposits – Jelšový potok, Kopernica,
Lieskovec has been investigated and the results compared with those for adsorption onto montmorillonite K10.
The adsorption of cesium on bentonite and montmorillonite was studied by using batch – type procedure and
radiotracer technique. The cesium adsorption in the presence of oxalic acid was performed between 1×10-4
mol.L-1 to 5× 10-2 Cs+ mol.L-1 and distribution coefficients were determined for bentonite – cesium solution
system as a function of sorbate concentration cations and natural ligands concentrations. Oxalic acid very
significantly affects the adsorption of cesium.

Kľúčové slová: adsorption; oxalic acids; cesium; bentonite; montmorillonite K10

Úvod a formulácia cieľa
Bentonity zo slovenských ložísk je plánované použiť vo forme tesniacej bariéry pre
dlhožijúce rádionuklidy v multibariérovom systéme hlbinného geologického úložiska pre
vysokorádioaktívne odpady (VRO) a vyhoreté jadrové palivo (VJP) [1 – 3]. Patria do skupiny
ílových hornín, ktoré predstavujú významné prírodné nanomateriály, zložené prevažne
z mikrokryštalických častíc minerálu montmorillonitu [4 – 6].
Na území Slovenska sa nachádza niekoľko významných ložísk týchto hornín,
z ktorých vytipované pre výskum sú: Jelšový potok, Kopernica, Lieskovec, Lastovce, Dolná
Ves [6].
Adsorpcia

dlhožijúcich

aktivačných

produktov

a produktov

štiepenia

uránu

bentonitovými horninami zohráva kľúčovú úlohu v zastavení ich migrácie z úložiska [7 – 10].
Základná príčina adsorpčných vlastností bentonitov je daná prítomnosťou záporného náboja
na povrchu častíc smektitov, s ktorým bezprostredne súvisí schopnosť prijímať a vymieňať v
medzivrstvovom priestore vymeniteľné katióny (Na, Ca, Mg a K) [11 – 13]. Adsorpčné
vlastnosti bentonitov sú dané chemickým a mineralogickým zložením bentonitov, hodnotou
katiónovej výmennej kapacity a merným povrchom [14 – 17].
Použitie bentonitových tvárnic, resp. zásypov v úložisku je predurčené ich radiačnou,
mineralogickou, tepelnou a mikrobiálnou stabilitou, priaznivým adsorpčným a retardačným
správaním sa ku katiónovým formám ekotoxických rádionuklidov, a ďalšími významnými

1010

CHÉMIA

geotechnickými vlastnosťami, ako nízka priepustnosť, vysoká napučiavaca schopnosť, vysoký
merný povrch, plasticita, pufrovacia schopnosť, tepelná vodivosť, vysoká pevnosť pri tlaku
a šmyku, nízka stlačiteľnosť a vysoký modul deformácie [18 – 28].
Pri študovaní adsorpčných a retardačných procesov na bentonitoch sa pozornosť
sústreďuje na rýchlosť adsorpcie a na vplyv rôznych činiteľov pôsobiacich na adsorpčné
procesy bentonitových bariér, ktoré sa uplatňujú v okolí uloženého VRO v hlbinných
geologických podmienkach: vplyv ionizujúceho žiarenia, teploty, mikroorganizmov a zmeny
pH

prostredia,

prítomnosť

konkurenčných

katiónov

a prírodných

a syntetických

komplexotvorných organických liganodov, ako kyselina šťaveľová a citrónová (na
dekontamináciu sa používa s koncentráciou 1g.l-1), humínové kyseliny, fulvokyseliny, EDTA,
CDTA, DTPA, ktoré sú súčasťou dekontaminačných roztokov alebo sa radia medzi organické
zložky pôd a vôd [29 – 32].

Materiál a metódy
Adsorpcia Cs sa študovala rádioizotopovou indikáciou, použitím rádioizotopu

137

Cs,

v statickom usporiadaní experimentu, za aeróbnych podmienok, pri laboratórnej teplote.
Študovali sa smektitické, technologicky spracované bentonity z troch slovenských ložísk:
Jelšový potok – J15, Kopernica – K15 a Lieskovec – L15, ktoré sa porovnávali
s montmorillonitom K10. Geneticky sa jedná o čiastočne odlišné ložiská bentonitov, aj keď
ich spoločnou základnou charakteristikou je, že vznikli ako produkt vulkanickej činnosti
a následným pôsobením alteračných procesov. Z pohľadu kryštalochemickej charakteristiky
štruktúry samotnej hlavnej ílovej zložky, možno ložiská rozdeliť na: Al-Mg montmorillonitové
– smektit je identifikovaný ako montmorillonit a jeho oktaedrická štruktúra je tvorená hlavne
Al a Mg (Kopernica, Jelšový potok) a Fe-montmorillonitové – smektit je identifikovaný ako
montmorillonit a jeho oktaedrická štruktúra je tvorená hlavne Fe (Lieskovec). Lieskovec,
Kopernica a Jelšový potok majú podobné kvalitatívne minerálne zloženie. Pritom Kopernica
a Jelšový potok sú si blízke aj kvantitatívne. Lieskovec má výrazne nižší obsah smektitu (o
cca 20%), ktorého zastúpenie je nahradené hlavne kaolinitom a cristobalitom.
Vplyv HOOC-COOH na adsorpciu cézia sa študoval pri koncentrácii cézia 1×10-4 mol.l1

, pričom koncentrácia HOOC-COOH bola v rozsahu 1×10-5 – 5×10-2 mol.l-1. Parametre

adsorpcie sa určovali po premiešaní 0,05 g sorbentu s 5 ml vodnej fázy v plastových
skúmavkách s vnútorným priemerom 14 mm a objemom 10 ml v laboratórnom extraktore za
konštantnej rýchlosti premiešavania oboch fáz. Po uskutočnení adsorpcie a následnej
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centrifugácii (t = 15 min, 3500 ot./min. resp. 5 min.,10 000 ot./min.) sa zo supernatantu
odobral 1 ml na meranie aktivity. Adsorpčné správanie sa vyjadrilo prostredníctvom vzťahov
pre distribučný pomer (KD), percento adsorpcie (R) a nasorbované množstvo.

Výsledky a diskusia
Adsorpcia katiónovej formy rádionuklidu
Takmer okamžitý záchyt

137

137

Cs+ na bentonitoch je relatívne rýchla.

Cs+ môže byť vysvetlený adsorpciou a výmenou iónov na

povrchu. Porovnateľné hodnoty R a KD sa dosahujú do 1 minúty, od začiatku styku kvapalnej
a tuhej fázy.
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Obr. 1 Vplyv kyseliny šťaveľovej na adsorpciu céznych katiónov

Výsledky potvrdili, že prítomnosť kyseliny šťaveľovej významne vplýva na adsorpciu
céznych katiónov v celom študovanom koncentrančnom intervale 1×10-5 – 5×10-2 mol.l-1.
So stúpajúcou počiatočnou koncentráciou kyseliny šťaveľovej dochádzalo ku znižovaniu
hodnôt R a KD. Adsorpcia Cs je výrazne potláčaná pri najvyššej koncentrácii kyseliny
šťaveľovej 5×10-2 mol.l-1 (Obr. 1).
Účinok v znižovaní adsorpcie je možné vysvetliť tvorbou rozpustných komplexných
iónov, ktoré sú príliš veľké na to, aby vstupovali do prístupných štruktúrnych pozícií
bentonitu.
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Záver
V sorpčných experimentoch bentonitov zo všetkých troch slovenských ložísk sa
najvyššie hodnoty percenta adsorpcie dosahovali pri najnižších koncentráciách kyseliny
šťaveľovej v roztoku. Najvyššia hodnota percenta adsorpcie univalentných katiónov cézia v
porovnaní s ostatnými bentonitmi sa dosiahla na vzorke J15, bentonite z ložiska Jelšový
potok. Z dosiahnutých výsledkov v tomto príspevku možno vyvodiť záver, že na dosiahnutie
účinnejšej adsorpcie

137

Cs+, by koncentrácia syntetických a prírodných komplexotvorných

organických ligandov, medzi ktoré sa radí aj kyseliny šťaveľová mala byť, čo najnižšia.
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Determination of 99Tc in evaporator concentrates using solid phase
extraction techniques
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Abstract
This work describes a simple and rapid method of 99Tc pre-concentration, separation and purification by
using AnaLig® Tc02 gel in two stages or AnaLig® gel in a first stage and TEVA® Resin in a second stage, which
are commercially available from IBC Advanced Technologies, Inc. and Eichrom Industries, Inc., respectively.
The method is suitable for analyzing large volume concentrate samples in a relatively short time. The use and
effectiveness of AnaLig®TC02 and Eichrom´s TEVA® Resin were successfully tested by analysis of evaporator
concentrate samples which belong to the class of most difficult matrices to analyze.

Key words: 99Technetium separation, AnaLig® Tc02, TEVA® Resin

Introduction
Technetium-99 (99Tc) is produced by the fission of

235

U and

239

Pu.

99

Tc is a low-

energy beta emitter (0.292 MeV) with a half-life (2.1×105 yr) which has entered the
environment through nuclear weapons testing, nuclear power production, medical applications
and negligence. The release of 99Tc into the environment is of concern because, in addition to
its long half-life, it is highly mobile in aerobic environments as the pertechnetate ion (TcO4−),
which is its predominant form [1]. Analysis data of global fallout

99

Tc in environmental

samples should give useful information for predicting the nuclide behavior. Because the
concentration of

99

Tc is relatively low, to achieve low detection limits it is necessary to pre-

concentrate and separate the nuclide for its determination. One of the most difficult tasks in
radiochemistry is determination of pure beta radionuclides such as

99

Tc in large volume

samples due to very low concentrations of target nuclides and high levels of interfering matrix
elements. This is the reason why 99Tc analysis in these samples is difficult. In previous studies
for determination of

99

Tc some sorbents were used for selective or non-selective Tc pre-

concentration such as TEVA® Resin, SuperLig® 639 or some anion exchange resins [2].
The method applying extraction chromatography with TEVA® Eichrom Resin is used to
analyze

99

Tc in up to 1-L aqueous samples under neutral or dilute (≤0,1 M) nitric acid

conditions. The total time of sample analysis is approximately 2 days for eight samples, with
an estimated hands-on time of 8 h, including data reduction [2, 3]. The problem of these
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determinations is the need of precipitation from large volumes and next purification on other
sorbents [4]. Another problem is the time of analysis which plays an important role when you
use 99mTc as a recovery yield monitor because of its 6 hours half life.
Therefore, for 99Tc determination from evaporator concentrate we used AnaLig® Tc02
gel for pre-concentration and TEVA® Resin for further purification of the

99

Tc fraction.

AnaLig® Tc02 gel consists of organic molecules bonded on a polystyrene support, with the
exact composition being proprietary to IBC Advanced Technologies, Inc. The sorbent was
tested to see if it can carry the volume of the concentrate while the procedure of separation
will be preserved. The composition of TEVA® Resin is publicly known and it is an aliphatic
quaternary amine Aliquat 336 bounded on polymeric matrix [5, 6]. The problem of

99

Tc

determination is its low activity in comparison with other nuclides from evaporator
concentrate. For example,

137

Cs,

63

Ni,

60

Co,

110m

Ag (beta nuclides), if not removed, will

interfere with the 99Tc measurement.

Reagents and methods
For testing of methods performance the model solution of evaporator concentrate was
prepared. The composition was similar to the composition of concentrate from nuclear power
plants (NPPs) in Jaslovske Bohunice and Mochovce in Slovakia.
The model and real samples of volume 50 – 1500 mL were traced with 99mTc. The pH
of the concentrate was adjusted with concentrated HNO3 to ~ 2. Two ml of concentrated H2O2
was added to assure the Tc was present in TcO4- form and was gently heated for thirty
minutes. For water samples, KCl was added to the sample to adjust the required ionic strength
higher than 0.01 M K+ for Tc separation.
For AnaLig® Tc-02, a certain ion strength is required for successful operation [7].
Therefore, into samples with low ionic strength NaCl or KCl

was added to adjust the

concentration of Na+ or K+ to 0.1M. Pre-treated samples were loaded on 1g of AnaLig® Tc02 gel. Each column was washed 3x20 ml of NaCl 0.1M, than 5 ml of 0.01M NaCl solution
and Tc was finally eluted with 20ml of hot demineralized water ~ 90 0C [7]. Samples were
heated to dryness and dissolved in 1.5 ml of 0.1M HNO3 and another 50 micro liters of
concentrated hydrogen peroxide was added. This was necessary because after elution from the
column the Tc fraction had a yellow color which could dramatically lower the counting
efficiency due to high color quench. After gently heating with hydrogen peroxide and diluted
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nitric acid, the solution was nearly colorless. After this, the volume of solution was adjusted to
5ml with demineralized water. Samples after elution from AnaLig® Tc-02 and evaporation
were loaded onto 0.5g of resin.
This procedure generally produced a Tc fraction pure enough for LSC measurement. If
Tc after elution from TEVA® Resin is still contaminated with small activities of other beta
radionuclides, a cation exchange purification step was done.
The eluted fraction from TEVA® Resin was dried down and dissolved in 5ml of 0.01M
HCl, which was loaded onto 1g of Eichrome’s cation exchanger, H+, 100-200 mesh size. In
this step, Tc was not retained and was collected in a receiving vial.
Final fractions were measured on an HPGE detector for

99m

Tc recoveries at a 140 kev

line. After one week (99mTc decay) were counted on TRI-CARB 2900 TR (Perkin Elmer). We
chose optimalized energy window 10 – 90 keV to minimize background counts and minimum
detectable activity (MDA). The TRI CARB 2900 TR was calibrated using 99Tc standard from
Czech Metrology Institute with certified activity of 99Tc. Typical counting efficiency was 75%
and samples were counted 2x120 min.

Results and Discussion
Samples were processed and analyzed as described above in the experimental part of
this paper.
We tested the separation procedure first by using 850ml of 0.01M KCl solution to check
column performance. We had 95.7 % chemical recovery which proved that the column could
be used for large volume samples. The flow rate was ~ 3ml/min and analysis time was
approximately 5 hours.
Another sample was 0.5L of tap water spiked with known activity of

99

Tc National

Physics Laboratory alpha beta high 2003 (NPL ABH 2003). The results are presented in Table
1. All are in good agreement with reference values. Average chemical recoveries were higher
than 75%. The method was proven to be very efficient and quick, with flow rates higher than
3ml/min.
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Table 1 Activity concentrations in Bq.g-1 for 99Tc - NPL ABH 2003 (2U is combined uncertainty). Reference
date 01/03/2004.

1(1.5L)

A(99Tc) ± 2U
(Bq.g-1)
3.58 ± 0.65

Recovery
(%)
68.4

Reference value
(Bq.g-1)
3.56

2

3.60 ± 0.52

78.6

3

3.53 ± 0.55

84.8

3.56
3.56

4

3.43 ± 0.61

78.5

3.56

Experiment No.

Samples of different volumes of model solution were spiked with

99m

Tc and loaded

onto 1g of AnaLig®Tc-02 packed in a column. The results are shown in the figure 1.

Figure 1 Dependency of

99m

Tc recovery on the volume of concentrate model solution using 1gram of AnaLig®
Tc-02

With increasing volume of sample there was decreasing chemical recovery of 99mTc. The
optimal volume of sample that can be taken for analysis was found to be approximately 300ml
for 1g of AnaLig®Tc-02 gel. The average flow rate was 2-3ml per minute, and the analysis
time was approximately 2 hours.
Typical composition of fresh radioactive waste from NPP was seen in the operation.
Dominating activity was mainly from

60

Co,

58

Co,

110m

Ag,

54

Mn,

63

Ni,

14

C radionuclides.

Gamma activities of these samples are presented in Table 2.
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Table 2 Gamma activity concentrations in Bq.kg-1 of analyzed evaporator concentrate
samples (2U is combined uncertainty)

Concentrate
N. 4196
60
Co
58
54

A ± 2U
(Bq.L-1)
2.36 E4 ± 1.68E2

Concentrate
N.3896
60
Co

Co

7.94E3 ± 9.3E2

58

Mn

2.7E3 ± 6.7E2

54

7.32E3 ± 1.0E2

110

110

Ag

A ± 2U
(Bq.L-1)
6.49E2 ± 1.7E1

Co

–

Mn

31.7 ± 1.3
26.2 ± 3.4

Ag

134

Cs

6.74E4 ± 1.8E2

134

Cs

199 ± 6.0

137

Cs

2.76E5 ± 4.7E2

137

Cs

9.04E3 ± 2.4E2

124

Sb

3.28E3 ± 1.3E2

124

Sb

–

Conclusion
In summary, the technetium analysis method based on AnaLig® Tc-02 is very
effective in pre-concentration of technetium from evaporator concentrate samples. The
effective sample volume was found to be 300ml and the eluted fraction from AnaLig® Tc-02
is effectively purified by using TEVA® Resin or a second AnaLig® Tc-02 column. However,
multiple separation stages for the real waste samples lowers chemical recovery significantly.
The chemical yields for the multiple steps method were lower by about 50-85% but separated
Tc fractions were radiochemical pure enough for LSC measurements. The calculated limit of
detection (Currie) was 0.05Bq/l and the separation and purification was performed in
approximately 6 hours.
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Príprava chirálnych katiónov a separácia pripravených enantiomérov
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Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská dolina 842 15, Bratislava 4, Slovenská republika; petra.lukas@gmail.com

Abstrakt
Príprava chirálnych neracemických látok je v súčasnosti dôležitá pre rôzne priemyselné odvetvia.
Syntézy chirálnych látok často vedú k vzniku zmesi enantiomérov, ktoré je potrebné separovať. Medzi
najúčinnejšie separačné metódy patrí chromatografia. Jej nevýhodou je však ekonomická náročnosť. Vhodnou
alternatívou separácie enantiomérov je separácia založená na kryštalizácii. V tejto práci sme študovali prípravu
chirálneho komplexného katiónu [Co(en)3]3+, kde en = etán-1,2-diamín, vo forme chloridu. Hoci postup jeho
prípravy bol publikovaný už v roku 1930, je natoľko nejasný, že reprodukciou postupu sme žiadanú látku
nepripravili. Hlavným cieľom práce bola optimalizácia postupu prípravy rac-[Co(en)3]Cl3·3H2O a separácia
enantiomérov založená na kryštalizácii. Pripravené látky boli charakterizované chemickou analýzou,
infračervenými spektrami a polarimetriou.

Kľúčové slová: chiralita; komplexy kobaltu; bidentátne ligandy; optická aktivita; delenie enantiomérov.
Úvod a formulácia cieľa
Chiralita je geometrická vlastnosť rigidného objektu, ktorý nie je možné stotožniť
s jeho zrkadlovým obrazom. Túto podmienku spĺňajú objekty, ktoré neobsahujú prvky
symetrie druhého druhu: rovinu symetrie (σ), stred symetrie (i) a rotačno-reflexnú os (Sn) [1].
V chémii sa s chiralitou stretávame v prípade molekulových entít (molekúl a iónov), ktorým
prislúchajú tieto bodové grupy – Cn, Dn, T, O a I (kde n = 1, 2, 3 ...) [2].
V súčasnosti je príprava chirálnych neracemických látok (CNL) dôležitá pre
farmaceutický, potravinársky a agrochemický priemysel. CNL je možné pripraviť
stereoselektívnou syntézou alebo separáciou zmesí enantiomérov [3]. Napriek dosiahnutému
pokroku v oblasti stereoselektívnej syntézy sú pre jej ekonomomickú náročnosť používané
lacnejšie separačné metódy. Zo separačných techník sa na separáciu enantiomérov používa
chromatografia [3], separácia založená na kryštalizácii [4] a mnohé ďalšie.
Jednou z najúčinnejších separačných metód je chromatografia. Úspech tejto metódy
spočíva v možnosti výberu zo širokého množstva stacionárnych a mobilných fáz, ktoré
umožňujú oddeliť široké spektrum racemátov [3]. Použitie tejto metódy je však ekonomicky
náročné, preto sa venuje pozornosť vyvíjaniu a optimalizácii alternatívnych techník. Jednou
z nich je už spomínaná separácia enantiomérov založená na kryštalizácii.
Separáciu založenú na kryštalizácii prvýkrát uskutočnil v roku 1848 Louis Pasteur
(1822 – 1895) na vodnom roztoku rac-vínanu amónno-sodného, pričom pozoroval vznik
dvoch typov kryštálov, ktorých vonkajšie tvary boli navzájom zrkadlovými obrazmi [5]. Túto
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metódu využil Alfred Werner (1866 – 1919) na separáciu [Co(en)2Br2]Br na ∆- a Λenantioméry, čím (v roku 1911) potvrdil závery svojej koordinačnej teórie, ktorú následne
uznali jej odporcovia [6]. V roku 1913 mu bola udelená Nobelova cena za chémiu za
vytvorenie koordinačnej teórie, ktorá platí dodnes.
Ciele našej práce pozostávali z týchto bodov:
1.

Príprava chirálnych oktaedrických komplexov Co(III) s tromi bidentátnymi ligandmi.

2.

Optimalizácia metódy delenia pripravených enantiomérov založená na kryštalizácii.
Problematika separácie enantiomérov založenej na kryštalizácii bola uvedená

v prácach [7, 8]. Tieto práce neobsahovali presné informácie, preto bolo potrebné príslušnú
metódu optimalizovať.

Materiály a metódy
Chemikálie
CoCl2·6H2O, NaOH, AgNO3, kyselina

D-(–)vínna

(t. j. (2S,3S)-2,3-dihydroxybutándiová),

koncentrovaná HCl (w = 36 %), etanol, acetón, destilovaná voda, etán-1,2-diamín – C2H8N2
(en). Chemikálie boli použité v takej forme, v akej sú dodávané (Lachema, Fluka, Aldrich,
AFT Bratislava).
Príprava rac-[Co(en)3]Cl3⋅3H2O (A)
Postup prípravy zlúčeniny A je optimalizácia postupu uvedeného v práci [9]. V 40 ml
H2O sa rozpustilo 12,00 g (50,00 mmol) CoCl2⋅6H2O. K 30,0 ml vodného roztoku etán-1,2diamínu (5,00 mol/l, 150 mmol) sa za stáleho miešania a chladenia postupne pridalo 8,3 ml
kyseliny chlorovodíkovej (6,0 mol/l, 50 mmol). Takto pripravený roztok sa za stáleho
miešania a chladenia pridal k roztoku chloridu kobaltnatého. Vzniknutý hnedý roztok sa
umiestnil do premývačky a cez reakčnú zmes prebublával vzduch 3 hodiny. Vzniknutý roztok
sa zahustil na kryštalizáciu odparovaním na vodnom kúpeli v odparovacej miske do vzniku
kryštalizačnej blany. Zahustený roztok sa prelial do kadičky a za stáleho miešania sa k nemu
pridalo 8,6 ml koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej (36 %, 100 mmol), 15 ml etanolu
a výsledný roztok bol umiestnený do ľadového kúpeľa. Po približne 60 min boli vzniknuté
kryštáliky produktu odsaté, premyté etanolom a vysušené pri laboratórnej teplote.
Sumárna chemická rovnica:
4CoCl2(aq) + 12en(aq) + O2(g) + 4HCl(aq) 
→ 4[Co(en)3]Cl3(aq) + 2H2O(l)

[I.]

Elementárnou analýzou sa zistil obsah C, H a N v látke A, CoC6H30N6O3Cl3,
(Mr = 399 ,63) a zistené hodnoty sa porovnali s vypočítanými:
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vypočítané hodnoty: w(C) = 18,03 %, w(H) = 7,57 %, w(N) = 21,03 %
zistené hodnoty: w(C) = 17,85 %, w(H) = 7,61 %, w(N) = 20,94 %
[α]D = 0,3°
Príprava Ag2(D-C4H4O6) (B)
V 250 ml vody sa rozpustilo 16,987 g AgNO3 (100,00 mmol). V 40 ml vody sa
rozpustilo 4,00 g NaOH (100 mmol). K vzniknutému roztoku NaOH sa pridalo 7,504 g
kyseliny

D-vínnej

(50,00 mmol). Takto pripravený roztok sa za stáleho miešania a bez

prístupu denného svetla pridal k roztoku dusičnanu strieborného (pôsobením denného svetla
nastáva fotochemická redukcia, ktorá sa prejavuje tmavnutím zrazeniny). Vzniknutá biela
zrazenina sa odsala na Büchnerovom lieviku a premývala sa 200 ml vodného roztoku etanolu
(1 : 1). Produkt sa napokon premyl 50 ml acetónu a vysušil sa v sušiarni pri teplote cca. 50
°C.
Sumárne chemické rovnice prípravy:
D-C4H6O6(aq) + 2NaOH(aq) 
→ Na2(D-C4H4O6)(aq) + 2H2O(l)
Na2(D-C4H4O6)(aq) + 2AgNO3(aq) 
→ Ag2(D-C4H4O6)(s) + 2NaNO3(aq)

[II.]
[III.]

Elementárnou analýzou sa zistil obsah C a H v látke B, Ag2C4H6O6, (Mr = 363,81)
a zistené hodnoty sa porovnali s vypočítanými:
vypočítané hodnoty: w(C) = 13,21 %, w(H) = 1,11 %
zistené hodnoty: w(C) = 12,87 %, w(H) = 1,09 %
Príprava ∆-[Co(en)3]Cl3⋅3H2O (C) (separácia enantiomérov)
Postup prípravy zlúčeniny C je optimalizáciou publikovaných postupov [7, 8]. V 100
ml vody sa rozpustilo 5,995 g látky A (15,00 mmol) a roztok sa v kadičke zahrial na teplotu
90 °C. Látka B s hmotnosťou 5,457 g (15,00 mmol) sa v trecej miske rozotrela
a k vzniknutému prášku sa pridal horúci vodný roztok látky A a zmes sa miešala roztieradlom
5 min (IV.). Vzniknutá biela zrazenina AgCl (na svetle postupne tmavla) sa odfiltrovala na
obyčajnom lieviku a hlavný filtrát sa odložil. Po odfiltrovaní sa zrazenina premývala horúcou
destilovanou vodou dovtedy, kým nebol filtrát bezfarebný. Filtráty z premývania zrazeniny sa
pridali k hlavnému filtrátu, pričom vzniknutý roztok mal objem približne 500 ml. Tento
roztok sa zahustil na kryštalizáciu na vodnom kúpeli na približne 30 ml a potom sa umiestnil
do chladničky (7 °C). Schéma separácie enantiomérov je uvedená na obr. 1.
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Obr. 1 Schéma separácie enantiomérov kryštalizáciou

Sumárne chemické rovnice prípravy:
[Co(en)3]Cl3(aq) + Ag2(D-C4H4O6)(s) 
→ [Co(en)3]Cl(D-C4H4O6)(aq) + 2AgCl(s)
→ [Co(en)3]Cl3·3H2O + D-H6C4O6
[Co(en)3]Cl(D-C4H4O6) + 2HCl + 3H2O 

[IV.]
[V.]

Látka (C) – ∆-[Co(en)3]Cl3⋅3H2O
Elementárnou analýzou sa zistil obsah C, H a N v látke C, CoC6H30N6O3Cl3,
(Mr = 399 ,63) a zistené hodnoty sa porovnali s vypočítanými:
vypočítané hodnoty: w(C) = 18,03 %, w(H) = 7,57 %, w(N) = 21,03 %
zistené hodnoty: w(C) = 17,81 %, w(H) = 7,25 %, w(N) = 20,70 %
[α]D = 102,9°
Použité metódy
Infračervené spektrá boli merané na prístroji Nicolet 6700 FTIR (Thermo Scientific)
v nujolovej suspenzii. Elementárna analýza (C, H, N) bola meraná na prístroji Vario MICRO
cube (Elementar). Špecifická optická otáčavosť vodných roztokov bola nameraná na prístroji
JASCO P-2000 POLARIMETER pri vlnovej dĺžke 589 nm v kyvete s dĺžkou 1 dm,
s koncentráciou látky 10,00 mg/ml pri teplote 20,00 °C.
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Výsledky a diskusia
Účinnosť separácie enantiomérov bola potvrdená nameraním špecifickej optickej
otáčavosti vodných roztokov látok A a C. Z údajov v literatúre vyplýva, že soli obsahujúce
katión ∆-[Co(en)3]3+ otáčajú rovinu polarizovaného svetla v smere hodinových ručičiek: ∆[Co(en)3]I3⋅H2O má hodnotu [α]D = 90° [10] a ∆-[Co(en)3]Br3⋅2H2O má hodnotu [α]D = 117°
[7]. Keďže sa nám v literatúre nepodarilo nájsť hodnotu [α]D pre ∆-[Co(en)3]Cl3⋅3H2O (C),
nameraná hodnota [α]D = 102,9° je v súlade s hodnotami pre analogické soli.
Infračervené spektrá rac-[Co(en)3]Cl3⋅3H2O (A) a ∆-[Co(en)3]Cl3⋅3H2O (C) sú takmer
totožné (obr. 2); rozlíšenie látok tohto typu pomocou infračervených spektier by bolo možné
meraním v blízkej infračervenej oblasti (konkrétne pod 200 cm–1) v prípade, ak by
kryštalizovali v rôznych kryštálových sústavách [11].

Obr. 2 IČ spektrá látky A a látky C.

Infračervené spektrá komplexov prechodných kovov s etán-1,2-diamínom obsahujú
charakteristické deformačné vibrácie skupín CH2 a NH2: 1600 – 1400 cm–1 (scissoring), 1400
– 1000 cm–1 (wagging a twisting) a 880 – 550 cm–1 (rocking). Vibráciám skupiny CH2
(wagging, twisting a rocking) zodpovedajú absorpčné pásy pri 1366 cm–1 a 1377 cm–1, 1278
cm–1 a 896 cm–1. Vibráciám skupiny NH2 (wagging, twisting) zodpovedajú absorpčné pásy pri
1200 – 950 cm–1. V oblasti 750 – 650 cm–1 sa nachádzajú absorpčné pásy, ktoré zodpovedajú
rocking vibráciám NH2 skupiny. V spektrách sa nachádzajú dva silné pásy v oblasti 1059
cm–1 a 1006 cm–1 zodpovedajúce valenčným vibráciám väzieb C–C a C–N [12].
Látku Λ-[Co(en)3]Cl3⋅xH2O sa nám nepodarilo týmto postupom pripraviť v množstve
potrebnom na vykonanie všetkých analýz, preto ich výsledky neuvádzame. Ak by sme chceli
túto látku pripraviť v dostatočnom množstve, stačí použiť ako východiskovú látku kyselinu L(+)vínnu.
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Záver
Predložená práca rieši problematiku prípravy rac-[Co(en)3]Cl3·3H2O a separáciu
vzniknutých

enantiomérov.

Výsledky

chemických

analýz

a fyzikálnochemickej

charakterizácie pripravených látok – rac-[Co(en)3]Cl3⋅3H2O a ∆-[Co(en)3]Cl3⋅3H2O –
poukazujú na ich dostatočnú čistotu. Navrhovaný postup syntézy a separácie preto možno
považovať za optimálny.
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Abstrakt
Sorpcia niklu na vybraných sorbentoch sa študovala vsádzkovou metódou. Sledoval sa vplyv doby
kontaktu a pH na dosiahnutie sorpčnej rovnováhy. Pri sorpcii iónov Ni2+ dochádza prevažne k iónovovýmenným reakciám na jeho povrchu. Čas potrebný na dosiahnutie sorpčnej rovnováhy niklu na hydroxyapatit,
zeolit a dva druhy bentonitu bol 3 hodiny. Percento sorpcie po 3 hodinách dosahovalo hodnotu 95 % pre
hydroxyapatit, 40 % pre zeolit, 83 % pre Lieskovec a 90 % pre Jelšový potok. Na sorpciu 63Ni sa použili roztoky
s počiatočnou hodnotou pH v rozmedzí 4-12. Pri hodnotách pH roztoku od 4 do 8 sa sorpcia Ni2+ významne
nemenila v dôsledku tlmivej kapacity sorbentov a zmeraním pH roztoku po sorpcii bola hodnota pH~6. Pri
zvyšovaní pH nad 8 sa zvýšilo aj percento sorpcie Ni2+, kedy dochádza k tvorbe nerozpustného Ni(OH)2.

Kľúčové slová: sorpcia; hydroxyapatit; bentonit; zeolit; nikel
Úvod
Ťažké kovy a rádionuklidy patria do skupiny kontaminantov, ktoré majú
charakteristické vlastnosti a účinky na organizmus. Jedným z polutantov je nikel, prítomný
v odpadových vodách a tuhých odpadoch. Pochádza z výrobných procesov pri galvanizácii,
výrobe batérií, konečnej úprave kovov, z hutníckeho a banského priemyslu. Prítomnosť

63

Ni

v životnom prostredí je spôsobená ľudskou činnosťou ako sú testy jadrových zbraní, nehody
jadrových elektrární a náhodné úniky odpadových vôd z jadrových zariadení. Na
odstraňovanie toxických kovov a rádionuklidov uvoľnených do životného prostredia sa
využívajú rôzne metódy a postupy. Najčastejšie používanou metódou na odstraňovanie
ťažkých kovov a rádionuklidov z odpadových vôd je ich sorpcia na prírodné alebo syntetické
sorbenty, ako sú apatity, hydroxyapatit, zeolity, bentonity a ich chemické modifikácie.
Vyznačujú sa vysokou tlmivou kapacitou a schopnosťou trvalo zadržať rozmanité prvky [1].
Hydroxyapatit (HA), Ca10(PO4)6(OH)2 sa najčastejšie v prírode nachádza vo
fosforečnanových skupinách apatitových minerálov. Prebiehajú tu katiónové a aniónové
izomorfné substitúcie, pri ktorých vznikajú izomorfné látky [2]. Hydroxyapatit sa pripravuje
rôznymi metódami, ako sú napríklad mokré zrážanie [3-6], hydrotermálna metóda [7], solgélova metóda [8] atď. Hydroxyapatit je vhodný sorbent pre ťažké kovy a rádionuklidy vďaka
jeho nízkej rozpustnosti vo vode, vysokej stabilite pri redukcii a oxidácii, špecifickému
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povrchu a dobrým tlmivým vlastnostiam. Mechanizmy na zadržanie kovových katiónov na
HA sú rôzne a zahŕňajú iónovú výmenu, adsorpciu, spoluzrážanie a substitúciu Ca2+ iónov
v hydroxyapatite inými kovmi [9, 10].
Zeolity sa tiež využívajú na odstraňovanie kovových iónov z rôznych odpadov vďaka
ich

vysokej

zadržiavacej

a mikroporéznej

štruktúre.

kapacite
Hlavnou

pri

výmene

zložkou

katiónov,

prírodného

špecifickému
zeolitu

je

povrchu

hydratovaný

hlinitokremičitan alkalických kovov a kovov alkalických zemín [11].
Bentonit je prírodný materiál, ktorý je prevažne zložený z mikročastíc ílového
minerálu montmorilonitu. Jeho kryštálovú mriežku tvorí sieť tetraédrov a oktaédrov, ktoré
vytvárajú vrstvy. Bentonity sa využívajú najmä ako bariéra pre podzemné geologické skládky
vyhoreného jadrového paliva, pretože majú nízku priepustnosť, schopnosť prijať veľký objem
vody a vysokú sorpčnú kapacitu pre rozmanité katióny. Sorpčné vlastnosti bentonitu
významne ovplyvňuje zmena pH a teplota prostredia, radiácia, organické ligandy a mnohé
ďalšie faktory.
Táto práca bola zameraná na štúdium sorpčných vlastností

63

Ni na hydroxyapatit,

zeolit a bentonit a porovnanie ich zadržiavacej schopnosti. Študovala sa kinetika sorpcie a
sorpcia 63Ni v závislosti od hodnoty pH vo vodnej fáze.

Materiál a metódy
Všetky chemikálie, ktoré sa používali v experimentoch boli čistoty p.a. od firmy
Slavus, s.r.o., Slovenská republika, alebo firmy Lachema n.p., Česká republika. Štandardný
roztok rádionuklidu

63

Ni ( Český metrologický institut, Česká republika ) s objemovou

-1

aktivitou 306,6 Bq.ml sa použil ako rádioindikátor.
HA bol pripravený zrážaním podľa metódy Tiseliusa a kol. [12]. Táto metóda
pozostáva vo vyzrážaní fosforečnanu vápenatého, zmiešaním 0,5 mol.dm-3 vodného roztoku
chloridu vápenatého s 0,5 mol.dm-3 vodným roztokom hydrogénfosforečnanu sodného za
stáleho miešania pri laboratórnej teplote. Vzniknutá zrazenina sa dekantovala, premyla
destilovanou vodou a potom sa dala variť v 0,25 mol.dm-3 roztoku NaOH na 1 hodinu za
stáleho miešania. Takto získaný HA bol dvakrát dekantovaný, premývaný destilovanou
vodou, odfiltrovaný, vysušený v exikátore a následne sa ocharakterizoval [10]. Vzorka zeolitu
(Z) a tiež vzorky bentonitu pochádzali zo slovenských ložísk. Bentonit bol z lokalít Lieskovec
(L) a Jelšový potok (J).
Sorpcia

63

Ni na vybrané sorbenty sa študovala vsádzkovou metódou pri laboratórnej

teplote za statických a aeróbnych podmienok v plastových skúmavkách so zátkou. Ako
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rádioindikátor sa použil
označená

63

63

Ni. K 50 mg sorbentu sa pridalo 5 ml vodnej fázy, ktorá bola

Ni s objemovou aktivitou 1,2 Bq.ml-1. Obidve fázy sa premiešavali na

laboratórnom extraktore pri konštantnej rýchlosti miešania. Po príslušnej dobe kontaktu sa
zmes centrifugovala 20 minút pri 6000 ot.min-1 na centrifúge typu Hettich EBA 20. Do
scintilačnej nádobky sa odobrali 4 ml supernatantu, roztok sa zmiešal s 8 ml scintilačného
kokteilu ULTIMA GOLD LLT. Vzorka sa merala pri optimálnych podmienkach merania na
kvapalinovom scintilačnom spektrometri Tri-Carb 2900 TR od firmy Perkin Elmer.
Vplyv doby kontaktu tuhej fázy s vodnou fázou na sorpciu

63

Ni sa sledoval po dobu

premiešavania zmesi 30, 60, 120, 180, 360 a 1440 minút. K 50 mg sorbentu sa pridalo 5 ml
vodnej fázy označenej 63Ni s objemovou aktivitou 1,2 Bq.ml-1 a koncentráciou Ni2+ katiónov
1.10-5 mol.dm-3. Po centrifugácii sa alikvotná časť supernatantu odobrala na meranie.
Závislosť sorpcie 63Ni od počiatočnej hodnoty pH sa sledovala po dobu kontaktu 180 minút.
K 50 mg sorbentu sa pridalo 5 ml vodnej fázy, ktorá sa označila

63

Ni s objemovou aktivitou

1,2 Bq.ml-1 a hodnota pH sa upravila vodným roztokom amoniaku v rozpätí od 4 do 12.
Hodnota pH sa zmerala pred sorpciou a tiež po sorpcii v supernatante. Alikvotná časť vodnej
fázy sa odobrala na meranie.

Výsledky a diskusia
Adsorpčné vlastnosti jednotlivých sorbentov sa vypočítali podľa nasledovných rovníc:

Rozdeľovací koeficient Kd:

Kd =

Percento sorpcie R:

R=

c0 − ceq V a 0 − a V
⋅ =
⋅
[ml.g-1]
ceq
m
a
m

100 ⋅ Kd
[%]
V
Kd +
m

[I.]

[II.]

kde c0 je počiatočná koncentrácia [mol.dm-3], ceq je rovnovážna koncentrácia [mol.dm-3], V je
objem vodnej fázy [ml], m je hmotnosť sorbentu [g], a0 je objemová aktivita počiatočného
roztoku [Bq.ml-1], a je rovnovážna objemová aktivita roztoku [Bq.ml-1].
Vplyv času na sorpciu

63

Ni na sorbentoch sa sledoval v časovom intervale od 30 do

1440 minút. Z obrázku 1 vidieť, že čas potrebný na dosiahnutie sorpčnej rovnováhy pre nikel
u všetkých študovaných sorbentov sú 3 hodiny, preto sme si zvolili pre ďalšie naše

1029

CHÉMIA

experimenty dobu kontaktu 3 hodiny. Percento sorpcie po 3 hodinách dosahovalo hodnotu
95 % pre hydroxyapatit, 40 % pre zeolit, 83 % pre Lieskovec a 90 % pre Jelšový potok.
Pri sorpcii iónov Ni2+ na sorbent dochádza prevažne k iónovo-výmenným reakciám na jeho
povrchu. V otvorenom systéme množstvo rozpustených uhličitanov z atmosférického CO2
môže viesť k vyzrážaniu uhličitanov na povrchu sorbentu pri hodnote pH > 8.

100

sorpcia 63Ni, %

80
60

40
20

HA

Z

L

J

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

doba kontaktu, min
Obr. 1 Vplyv doby kontaktu na sorpciu 63Ni pre jednotlivé sorbenty

pH roztoku je dôležitým parametrom, ktorý vplýva na sorpčné procesy, pretože
nastáva ionizácia funkčných skupín na povrchu a zmena zloženia v roztoku. Na sorpciu

63

Ni

sme použili roztoky s počiatočnou hodnotou pH v rozmedzí 4-12. Po 3 hodinách kontaktu
tuhej fázy s vodnou fázou sa zmerala konečná hodnota pH vodnej fázy. Na obrázku 2 je
znázornená závislosť hodnoty pH po sorpcii od hodnoty pH roztoku pred sorpciou.
V rozmedzí pH od 4 do 8 sa prejavuje tlmivá kapacita sorbentov v dôsledku acidobázických
reakcií funkčných skupín na povrchu sorbentu. U všetkých študovaných sorbentoch má vplyv
pH na dosiahnutie sorpčnej rovnováhy rovnaký účinok.
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Obr. 2 Závislosť hodnoty pH pred a po sorpcii (doba kontaktu 3 hodiny)

63

V tabuľke 1 sú uvedené hodnoty sorpcie

Ni na jednotlivých sorbentoch pri

počiatočnom pH roztoku od 4 do 12. Pri všetkých študovaných sorbentoch sa sorpcia
zvyšovaním pH zvyšuje a od pH > 8 sa dosahuje maximálna hodnota. Nikel v roztoku
v závislosti od pH môže byť vo forme Ni2+, Ni(OH)+, Ni(OH)2, Ni(OH) 3− a Ni(OH) 24− .
Zvýšenie sorpcie

63

Ni pri pH > 8 možno prisúdiť vyzrážaniu Ni(OH)2 na povrchu ako

hydroxyapatitu, tak aj bentonitu a zeolitu [11].
Tab. 1 Sorpcia 63Ni na jednotlivé sorbenty v závislosti od pH

pH

Hydroxyapatit

Zeolit

Lieskovec

Jelšový potok

R [%]

4

93,3

34,5

80,8

88,5

5

95,1

37,7

82,1

90,8

6

94,9

33,6

82,9

87,2

7

96,2

36,0

81,3

90,9

8

98,8

92,1

95,9

95,6

9

98,5

92,2

96,3

97,5

10

99,4

95,0

97,6

97,4

11

99,6

96,0

95,6

98,4

12

99,3

93,3

95,8

98,2
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Záver
Sorpcia niklu na vybraných sorbentoch sa študovala vsádzkovou metódou. Ako
rádioindikátor sa použil rádionuklid

63

Ni. Sledoval sa vplyv doby kontaktu a pH na

dosiahnutie sorpčnej rovnováhy. Čas potrebný na dosiahnutie sorpčnej rovnováhy niklu na
hydroxyapatit, zeolit a dva druhy bentonitu bol 3 hodiny. Pri hodnotách pH roztoku od 4 do 8
sa sorpcia Ni2+ významne nemenila v dôsledku tlmivej kapacity sorbentov. Pri zvyšovaní pH
nad 8 sa zvýšilo aj percento sorpcie Ni2+, kedy dochádza k tvorbe nerozpustného Ni(OH)2.
Tieto sorbenty sa využívajú na odstraňovanie toxických kovov a rádionuklidov
z odpadových vôd a tiež sú súčasťou bariér v hlbinných geologických úložiskách pre
rádioaktívne odpady. Preto by bolo vhodné zistiť aj vplyv konkurenčných katiónov
a niektorých organických ligandov na sorpciu niklu.
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Metyl- a metoxysalicyláty meďnaté s kofeínom
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Abstrakt
Študovala sa príprava metyl- a metoxyslicylátomeďnatých komplexov s kofeínom ako dominantne
dusíkatým ligandom, ktorý sa len výnimočne môže viazať na centrálny atóm prostredníctvom atómu kyslíka.
Experimenty sa realizovali za rôznych podmienok (zmena rozpúšťadla, teplota, koncentrácia) s cieľom získať
a charakterizovať vznikajúce komplexy. Na ich charakterizáciu sa použili dostupné metódy (IR, elektrónové
spektrá, EPR, RTG) a elementárna analýza. V skúmaných sústavach vznikajú dva typy komplexov – monomérne
zloženia Cu(X-sal)2(kof)2(H2O)2, kde X = 3-Me, 4-Me, 4-MeO, 5-MeO; a dimérny komplex zloženia Cu2(4Mesal)4(kof)2(4-MesalH). Jednému z monomérnych komplexov sa stanovila štruktúra a na základe porovnania
spektrálnych vlastností sa vyslovil predpoklad, že všetky monomérne komplexy majú pravdepodobne veľmi
podobné zloženie a štruktúru, v ktorej sú molekuly kofeínu zabudované v kryštálovej štruktúre mimo
koordinačnej sféry CuII. Pre dimérny komplex sa predpokladá naviazanie kofeínu na centrálny atóm, ale spôsob
jeho väzby sa nepodarilo zatiaľ jedoznačne potvrdiť.

Kľúčové slová: komplexy; metylsalicyláty meďnaté; metoxysalicyláty meďnaté; kofeín
Úvod
Je veľmi dobre známe, že meď ako biogénny prvok, hrá veľmi významnú úlohu vo
veľkom počte biochemických reakcií v širokom spektre živých organizmov, vrátane človeka.
Hladina medi v krvnom sére je jedným z významných symptómov, charakterizujúcich
zdravotný stav jedinca, ale zároveň sa jej úroveň môže významne ovplyvniť rôznymi látkami
schopnými vytvárať s centrálnym atómom Cu(II) komplexy [1, 2]. Z tohto dôvodu sa v rámci
bioanorganickej chémie upriamuje pozornosť na komplexy medi s rôznorodými biologicky
aktívnymi ligandmi [3, 4]. Bolo tiež dokázané, že komplexy medi tvoria širokú paletu
bioaktívnych zlúčenín, pričom sa v našom laboratóriu ich štúdium upriamuje na salicyláty
meďnaté s rôznymi dusíkatými ligandami. Základným cieľom je spoznávanie vzťahu medzi
zložením, štruktúrou a vlastnosťami komplexov. Pozornosť sa okrem toho venuje aj ich
príprave pri rôznych experimentálnych podmienkach ako faktorom ovplyvňujúcim zloženie
a tým aj rôzne vlastnosti látok.
Jedným z používaných ligandov je kofeín, ktorý patrí medzi alkaloidy. Najčastejšie sa
vyskytuje v káve, čaji a niektorých liekoch proti migréne. Kofeín blokuje špecifické receptory
adenozínu v nervových tkanivách vrátane mozgu, čím sa udržiava stav aktivity. Týmto
mechanizmom kofeín môže zlepšiť duševnú a telesnú výkonnosť a oddialiť nástup únavy.
Blokovanie adenozínových receptorov pravdepodobne zodpovedá aj za zúženie ciev, čo tlmí
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migrénu a bolesť hlavy, a preto je kofeín zložkou mnohých analgetík [5]. Kyselina
metylsalicylová má antioxidačnú aktivitu a môže byť súčasťou lokálnych analgetík [6, 7],
metoxysalicylové kyseliny sa zase používajú ako pomocné látky v niektorých liekoch [8].
V tejto práci sa pozornosť sústreďuje na metyl- a metoxysalicylátomeďnaté komplexy
medi s kofeínom zloženia Cu(X-sal)2(kof)2(H2O)2, kde X = 3-Me, 4-Me, 4-MeO, 5-MeO;
a zloženia Cu2(4-Mesal)4(kof)2(4-MesalH); a ich charakteristiky získané elementárnou
analýzou, dostupnými nepriamými metódami (infračervervené spektrá, elektrónove spektrá,
EPR) ako aj RTG štruktúrnou analýzou polykryštalických vzoriek.

Materiál a metódy
Infračervené spektrá boli merané ATR technikou v oblasti 4000 až 400 cm–1 na
spektrofotometri NICOLET 5700 FT-IR firmy Nicolet.
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 X-pásme pri laboratórnej teplote.
Prášková vzorka bola meraná Bragg-Brentano difraktometrom Philips PW 1730/1050,
použitím β-filtrovaným CoKα žiarením, 40kV/35 mA v rozsahu Θ 3–51° s krokom 0,02°.

Príprava komplexov
K vodnému roztoku octanu meďnatého (c = 0,1 mol.dm–3 ) sa pridal kofeín (molový
pomer Cu : kof = 1 : 2 alebo 1 : 4) a použité rozpúšťadlo (voda, etanol). Následne sa k zmesi
pridalo potrebné množstvo príslušnej metyl- alebo metoxysalicylovej kyseliny a reakčná zmes
sa rozpúšťadlom doplnila na objem V = 50 ml. Reakčná zmes sa nechala miešať do ustálenia
pozorovateľných vlastností. Získaná zrazenina sa odfiltrovala cez fritu, premyla rozpúšťadlom
a nechala sa voľne sušiť na vzduchu, matečný lúh sa nechal kryštalizovať.

Výsledky a diskusia
Predkladané metyl a metoxysalicylátomeďnaté komplexy s kofeínom boli pripravené
v dvoch rozpúšťadlách a pri odlišných stechiometrických pomeroch. Z reakčných sústav sa
podarilo získať niekoľko druhov produktov, okrem dvoch typov monomérov aj jeden dimér
a niekoľko typov hydroxokomplexov. V predkladanej práci budeme charakterizovať štyri
monomérne a jeden dimérny komplex.
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Monomérne komplexy
Zo sústav s 3- a 5- metylsalicylátovým aniónom i so 4-a 5-metoxysalicylátovým
aniónom

sme

pripravili

komplexy

monomérneho

charakteru

sumárneho

vzorca

Cu(X-sal)2(kof)2(H2O)2 kde X = 3-Me, 5-Me, 4-MeO, 5-MeO. Všetky opisované zlúčeniny
boli charakterizované na základe dostupných metód (elementárnou analýzou, IR, UV-VIS
a EPR spektrami).
Komplex s aniónom kyseliny 3-metylsalicylovej bol podrobený aj röntgenovej
štruktúrnej analýze polykryštalických látok, pričom bola vyriešená aj jeho štruktúra. Atóm
medi sa nachádza v štvorcovoplanárnom obklopení. Molekuly vody sú koordinované atómami
kyslíka v trans-polohe a ďalšie dva vrcholy sú obsadené 3-metylsalicylátovými aniónmi, ktoré
sú viazané prostredníctvom jedného atómu kyslíka karboxylovej skupiny. Druhý atóm kyslíka
každej karboxylovej skupiny je vo vzdialenosti takmer 2,9 Å, čo je za konvečne zaužívanou
hranicou pre väzbovú interakciu. Dusíkatý ligand kofeín je umiestnený mimo koordinačnej
sféry, pričom sa atómami kyslíka diazínového kruhu zapája do systému vodíkových väzieb
s koordinovanými molekulami vody (Obr.1). Sumárny vzorec tohto komplexu je preto
vhodnejšie opísať vzorcom [Cu(3-MeSal)2(H2O)2].2kof.

Obr.1 Štruktúra komplexu [Cu(3-MeSal)2(H2O)2].2kof

Na základe nepriamych metód predpokladáme, že komplexy s 4- a 5-metoxy- a
5-metylsalicylátovým aniónom majú podobné obklopenie centrálneho atómu a s tým súvisiaci
systém vodíkových väzieb na čo poukazuje aj rovnaký charakter IČ spektier v oblasti okolo
3000 cm−1, kde pozorujeme v infračervených spektrách širší pás, prislúchajúci OH vibráciám
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a systému vodíkových väzieb.

Obr. 2 Tvar IR pre monomérne komplexy [Cu(3-MeSal)2(H2O)2].2kof (___) a Cu(5-MeOSal)2(H2O)2(kof)2 (___)

Infračervené spektrá vo všetkých prípadoch obsahujú valenčné vibrácie prislúchajúce
symetrickej a asymetrickej vibrácie karboxylovej skupiny v rozmedzí 1630 − 1639 cm−1 pre
νas(COO−) a 1431−1438 cm−1 pre νs(COO−) (Tab. 1). Rozdiel asymetrickej a symetrickej
COO− vibrácie je väčší, ako u sodnej soli príslušnej kyseliny ∆νion, čo zodpovedá
monodentátnemu spôsobu väzby karboxylovej skupiny salicylátového aniónu.
Tab. 1 Hodnoty (COO-) vibrácií [cm–1] opisovaných meďnatých komplexov
produkt

νas(COO−)
[cm−1]

νs(COO−)
[cm−1]

∆ν
[cm−1]

[Cu(3-Mesal)2(H2O)2]·(kof)2

1639

1438

201

Cu(5-Mesal)2(kof)2(H2O)2

1638

1438

200

Cu(4-MeOsal)2(kof)2(H2O)2

1630

1431

199

Cu(5-MeOsal)2(kof)2(H2O)2

1639

1438

201

Axiálny charakter EPR spektier vo všetkých prípadoch ukazuje, že nedochádza
k interakcii medzi meďnatými iónmi v štruktúre, čo korešponduje s predpokladanou,
a v prípade 3-metylsalicylátu aj potvrdenou jednojadrovou štruktúrou komplexov.

Dimérny komplex
V prípade použitej kyseliny 4-metylsalicylovej bol opisovaným spôsobom syntézy
pripravený pravdepodobne dimérny komplex sumárneho vzorca Cu2(4-Mesal)4(kof)2
(4-MeSalH), u ktorého na základe výsledkov elementárnej analýzy predpokladáme prítomnosť
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voľnej kyseliny v štruktúre, čo možno aj zdôrazniť v zápise sumárneho vzorca:
[Cu2(4-Mesal)4(kof)2].(4-MeSalH).
Z analýzy infračervených spektier vyplýva, že karboxylová skupina je na meď
koordinovaná pravdepodobne bidentátne mostíkovo (Tab. 2), čomu zodpovedá aj rozdiel
asymetrickej a symetrickej vibrácie COO− skupiny. Mostíkovú funkciu salicylátového aniónu
potvrdzuje aj charakter EPR spektra, ktorý poukazuje na prítomnosť dimérnych zoskupení
acetátového typu (Obr. 3).
Tab. 2 Hodnoty (COO-) vibrácií [cm–1] opisovaného diméru
produkt

νas(COO−)
[cm−1]

νs(COO−)
[cm−1]

∆ν
[cm−1]

Cu2(4-Mesal)4(kof)2(4-MesalH)

1621

1444

176

0
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8000
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Obr. 3 EPR – pre komplex Cu2(4-Mesal)4 (kof)2(4-MesalH)

Tento fakt nás spolu s výsledkami elementárnej analýzy vedie k predpokladu
o existencii dimérov obsahujúcich „paddle−wheel“ zoskupenia s koncovými molekulami
kofeínu. Na prítomnosť voľnej kyseliny v štruktúre nám okrem výsledkov elementárnej
analýzy poukazujú aj pásy v oblasti asymetrickej a symetrickej vibrácie COO− skupiny zhodné
s polohou pásov v kyseline 4-metylsalicylovej. Rovnaký typ štruktúrneho motívu, teda
dimérne zoskupenia acetátového typu s koncovými molekulami kofeínu, sa nachádza aj
v komplexe [Cu2(3,5-(NO2)2Bz)4(kof)2] [9]. Ide o jediný známy komplex, v ktorom sa kofeín
na meď koordinuje atómom kyslíka.naviazanom na diazínovom kruhu.
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Záver
Bolo pripravených päť komplexov, z ktorých sa v štyroch prípadoch jedná o
monoméry Cu(X-sal)2(kof)2(H2O)2 (X = 3Me, 5-Me, 4-MeO, 5-MeO) a v jednom prípade sa
jedná o dimér. [Cu2(4-Mesal)4(kof)2]·4-MeSalH. Všetky pripravené zlúčeniny boli
charakterizované elementárnou analýzou a IČ a EPR spektrami. V prípade komplexu [Cu(3MeSal)2(H2O)2].2kof bola vyriešená aj štruktúra z prášku.
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Monohydrát bis(glykoláto)−
−dioxido−
−diperoxidovanadičnan
hexaakvazinočnatý
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, jarmila.puskelova@centrum.sk

Abstrakt
[Zn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O je prvý štruktúrne charakterizovaný glykoláto-peroxidokomplex
vanádu(V) s anorganickým katiónom. Pripravený komplex bol charakterizovaný RTG monokryštálovou
štruktúrnou analýzou, IČ spektroskopiou, termickou analýzou a elementárnou analýzou. Geometria komplexného
aniónu [V2O2(O2)2(glyc)2]2– je tvorená dvomi pentagonálnymi pyramídami, ktorých základne ležia v jednej
rovine. Pri termickom rozklade dochádza najprv k uvoľneniu peroxidického kyslíka, nasleduje uvoľnenie
koordinovanej vody a kryštálovej vody a postupný termický rozklad organického ligandu.

Kľúčové slová: vanád(V), peroxidokomplexy, glykolátokomplexy
Úvod a formulácia cieľa
Peroxidokomplexy vanádu(V) boli za posledných niekoľko rokov predmetom
výskumu pre ich rôzne využitie, napríklad ich úloh ako oxidačných katalyzátorov
a biochemicky významných látok. Niektoré peroxidokomplexy vanádu majú pozitívne účinky
na znižovanie hladiny glukózy v krvi, tým že zosilňujú účinok inzulínu, tzv. inzulínmimetická schopnosť. Niektoré pôsobia aj protinádorovo. [1, 2, 3]
α-Hydroxykarboxylové kyseliny tvoria veľkú skupinu organických látok, ktorú
môžeme nájsť prirodzene v ovocí a podieľajú sa na dôležitých biochemických procesoch, ako
napríklad Krebsov cyklus (kyselina jablčná, kyselina citrónová, kyselina izocitrónová), Coriho
cyklus (kyselina mliečna), fotorespirácia (kyselina glykolová) a iné.
Aj napriek tomu, že bolo izolované veľké množstvo peroxidokomplexov vanádu(V),
α-hydroxykarboxyláto-peroxidovanadičnany tvoria z toho veľmi malú časť. Väčšinou ide
o chirálne zlúčeniny.
Kyselina glykolová je najjednoduchšia α-hydroxykarboxylová kyselina. Je to
bezfarebná hygroskopická látka, ktorá je veľmi dobre rozpustná vo vode. Pripravuje sa
synteticky alebo sa získava z prírodných zdrojov, ako napríklad z cukrovej trstiny, ananásu
a pod. Má široké uplatnenie vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle, kde sa používa pri
liečbe aknóznej pleti alebo na regeneráciu pleti.
Kyselina glykolová sa na centrálny atóm môže viazať troma rôznymi donorovými
atómami. Môže vystupovať ako: monodentátny, bidentátny alebo monodentátno–bidentátny
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ligand.
Doteraz bolo izolovaných päť glykoláto-peroxidovanadičnanov, štruktúra bola
vyriešená len v prípade komplexe (NBu4)2[V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O, glyc = glykoláto. [4]
Cieľom našej práce bolo pokúsiť sa pripraviť nové glykoláto-peroxidovanadičnany.
Pripravené komplexy charakterizovať pomocou IČ spektroskopie, elementárnej analýzy,
RTG štruktúrnej analýzy. Látka bola charakterizovaná aj pomocou termických rozkladov.

Materiál a metódy
Na stanovenie chemického zloženia boli použité analytické metódy metódy:
• manganometrické stanovenie peroxidického kyslíka s potenciometrickou
indikáciou konca titrácie,
• stanovenie vanádu(V) reduktometricky pomocou roztoku FeSO4.
Na charakterizáciu komplexu boli použité:
• infračervená spektroskopia (Nicolet 6700 FT-IR spektrometer),
• RTG štruktúrna analýza (Nonius KappaCCD pri 150K (žiarenie MoKα,
λ = 0,71073 Å)),
• termická analýza (STD 2960 (T. A. Instruments)).

Výsledky a diskusia
Charakteristika [Zn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O
Komplex uvedeného zloženia bol izolovaný z reakčného systému C2H4O3 (k.
glykolová) − H2O − NaVO3 − H2O2 − ZnSO4 · 7H2O. Na inicializáciu kryštalizácie bol do
roztoku pridaný etanol. Na dne žlto-oranžového roztoku vznikla olejovitá kvapalina, z ktorej
pri zníženej teplote (2 °C) vypadávali žlto-oranžové kryštáliky. Izolovaný komplex je pri
teplote 2 °C stabilný maximálne dva dni, pri teplote −20 °C je stabilný niekoľko mesiacov.
Výsledky elementárnej analýzy:
• vypočítané hodnoty: C 8,94%, H 3,72%, V 18,96%, O22- 11,91%
• stanovené hodnoty: C 8,59%, H 3,51%, V 18,85%, O22- 11,62%.
Charakteristické pásy v IČ spektre (v cm−1) komplexu (obr. 1): 549, 587 (ν(V–Op));
919, 947 (ν(Op–Op)); 994 (ν(V=O)); 1084 (ν(C–Oh)); 1329, 1375 (ν(C–Ok)); 1649 (ν(C=O));
kde Op – peroxidický atóm kyslíka, Oh – hydroxylový atóm kyslíka, Ok – karboxylový atóm
kyslíka.
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Obr. 1 IČ spektrum [Zn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O

V kryštálovej štruktúre komplexu [Zn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O (obr. 2)
predstavujú katióny [Zn(H2O)6]2+, anióny [V2O2(O2)2(glyc)2]2− a kryštálovo viazaná voda
samostatné častice, ktoré sú navzájom pospájané pomocou elektrostatických interakcií
a vodíkových väzieb.

Obr. 2 Štruktúra [Zn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O

Dvojjadrový komplexný anión tvoria dva atómy vanádu(V), ktoré sú navzájom
prepojené

dvomi

mostíkovými

atómami

kyslíka

z hydroxylovej

skupiny

z dvoch

glykolátoligandov a každá glykolátoskupina je viazaná s atómom vanádu(V) ešte
prostredníctvom atómu kyslíka z karboxylovej skupiny. Donorové atómy glykolátoligandov
ležia v ekvatoriálnej rovine koordinačného polyédra spolu s dvoma peroxidoligandami,
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z ktorých každý tvorí väzbu s jedným atómom vanádu(V). V axiálnej polohe sa nachádza
atóm kyslíka oxidoligandu.
Geometria komplexného aniónu je tvorená dvomi

pentagonálnymi pyramídami,

ktorých základne ležia v jednej rovine. Sú navzájom spojené dvoma atómami kyslíka
z hydroxylových skupín glykolátoligandov. Atómy kyslíka, ktoré sa nachádzajú vo vrcholoch
pyramíd, sú voči sebe v cis polohe.

Obr. 3 Štruktúra komplexného aniónu

Centrálny atóm zinku v komplexnom katióne je koordinovaný so šiestimi molekulami
vody. Geometria koordinačného polyédra je axiálne elongovaný oktaéder. Dve molekuly vody
v axiálnej polohe tvoria o niečo dlhšie väzby, ako molekuly vody v ekvatoriálnej polohe.

Termická analýza (DTA, TG a DTG) prebiehala v atmosfére vzduchu v teplotnom
intervale 20 °C − 600 °C. Rýchlosť ohrevu bola 10 °C/min. Navážka vzorky bola 21,49 mg.
Termický rozklad skúmanej vzorky prebieha v piatich krokoch (obr. 3). Na základe
hmotnostného úbytku na TG krivke v prvom kroku dochádza pravdepodobne k
dodatočnému vysušeniu vzorky. V druhom kroku, približne do teploty 100 °C, dochádza
k uvoľneniu peroxidického kyslíka, čo dokumentuje záznam TG krivky (ako prudký pokles
hmotnosti). Tento krok je na DTA krivke do uvedenej teploty dokumentovaný výrazným
exotermickým píkom. Molekuly vody odchádzajú postupne v dvoch krokoch. V prvom kroku
vidíme úbytok hmotnosti spôsobený pravdepodobne uvoľnením molekúl vody z koordinačnej
sféry centrálneho atómu zinku, v druhom kroku sa uvoľňuje kryštálová voda. Ďalší
hmotnostný úbytok (v teplotnom intervale 200 °C − 350 °C) je spôsobený postupným
termickým rozkladom organického ligandu (glykolátoligandu), ktorý je spojený s redukciou
atómu vanádu. Po tomto úbytku pozorujeme nepatrné zvýšenie hmotnosti, ktoré je zrejme
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spôsobené pôsobením vzdušného kyslíka na vzorku a jej oxidáciou do maximálneho
oxidačného čísla vanádu.

Obr. 4 DTA, TG a DTG krivky

Záver
V Cambridgeskej štruktúrnej databáze je registrovaná len jedna vyriešená štruktúra
glykoláto-peroxidokomplexu a to s organickým katiónom. Z nášho reakčného systému bol
izolovaný glykoláto-peroxidovanadičnan zloženia [Zn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O. V IČ
spektre pripravenej látky možno pozorovať charakteristické pásy η2–typu väzby peroxido
skupiny. Pásy symetrických a asymetrických valenčných vibrácií karboxylovej skupiny sú od
seba vzdialené okolo 300 cm-1, čo je typické pre monodentátnu koordináciu. Látka bola
charakterizovaná tiež RTG štruktúrnou analýzou. Je to prvá vyriešená štruktúra glykolátoperoxidovanadičnanu, v ktorej nie je prítomná neusporiadaná časť, čo zvyšuje presnosť
určenia geometrických charakteristík prítomných molekúl. V dvojjadrovom komplexnom
anióne majú oba centrálne atómy geometriu pentagonálnej pyramídy. Na rozdiel od doteraz
publikovaných štruktúr peroxidovanadičnanových komplexov s α-hydroxykarboxylátovými
ligandami, základne pentagonálnych pyramíd ležia v jednej rovine. Zaujímavé sú najmä
termické vlastnosti tejto látky. Na rozdiel od väčšiny peroxidokomplexov vanádu, molekuly
vody sa, pri termickom rozklade, uvoľňujú postupne v druhom a treťom kroku po
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predchádzajúcom uvoľnení peroxidického kyslíka.
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Abstrakt
Humínové látky sú najrozšírenejšie prírodné organické zlúčeniny na zemskom povrchu ktoré vznikli
chemickým a biologickým rozkladom organickej hmoty a syntetickou činnosťou mikroorganizmov. Sú
najdôležitejším zdrojom organického uhlíka v pôde a vode a majú kľúčovú úlohu v prírode, pretože prispievajú
k rastu rastlín a sú zodpovedné za štruktúru a fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy.
Humínové látky patria medzi najstabilnejšie časti organického materiálu. Vznikajú mikrobiálnou
degradáciou rastliných pletív a látok a živočíšnych biomolekúl rozptýlených v životnom prostredí po odumretí
živých buniek.
Napriek priamemu dôkazu možného uplatnenia iónovo-výmennému (IEC) mechanizmu na analýzu
a charakterizáciu HK, je málo článkov k tejto téme. Preto sme sa rozhodli vyhodnotiť účinnosť a citlivosť
tenkovrstvovej chromatografie v kombinácii s kolónovou aniónovo výmennou chromatografiou na analýzu
rôznych typov humínových kyselín a následne vyhodnotiť získané údaje.

Kľúčové slová: iónovo-výmenná chromatografia; tenkovrstvová chromatografia; humínové látky

Úvod a formulácia cieľa
Analýza humínových látok zohráva dôležitú úlohu v oblasti analytickej chémie ale nielen
v nej. V súčasnosti je analýza týchto najrožšírenejších prírodných organických zlúčenín na
zemskom povrchu, vyskytujúcich sa vo veľkom množstve v pôde, sedimentoch a vodách ako
produkty chemickej a biologickej premeny zvieracích a rastlinných zvyškov veľmi žiadaná.
Analýza zložitých látok patrí v súčasnom období medzi aktuálne problémy, ktoré vedú k
vývoju novej inštrumentácie a nových separačných techník. Napriek tomu, že humínové látky
sú študované už dlhší čas a našli široké využitie v rôznych smeroch, ešte nie sú komplexne vo
všetkých detailoch spoznané. Táto skutočnosť súvisí s ich chemickou, štruktúrnou a
fyzikálnou polydisperzitou, ktoré majú potom za následok veľkú neurčitosť analytického
signálu takmer vo všetkých analytických metódach, ktoré sa zaoberajú výskumom a meraním
humínových látok z makromolekulového pohľadu [1,2]. Kvôli schopnosti HL 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 [1-3]. Mnohé štúdie ukázali, že humínové látky majú aj aromatické

1045

CHÉMIA

aj alifatické vlastnosti. Hlavné funkčné skupiny, ktoré prispievajú k povrchovému náboju a
reaktivite humínových látok sú fenolové hydroxyskupiny a karboxylové skupiny [4-6].
2+

2+

Humínové látky môžu tvoriť cheláty s viacvalentnými katiónmi ako sú Mg Ca

3+

a Fe . 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) [10], tenkovrstvová chromatografia (TLC) [11], afinitná chromatografia
s imobilizovanými iónmi kovu (IMAC) [12] a ďalšie metódy. Ale k týmto postupom nie
dostatok dostupných publikácií. Z chromatografických metód, sa ako najefektívnejšie javia
techniky založené na rozmerovo vylučovacom efekte, pretože umožňujú distribúciu
molekulových hmotností humínových látok. Pre ich štúdium boli použité už takmer všetky
bežné analytické metódy, 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 tenkovrstvovej chromatografie a kolónovej
aniónovo výmennej chromatografie a na charakterizáciu humínových kyselín (rôzneho
pôvodu) kombinovaných so spracovaním obrázkov a údajov.

Materiál a metódy
TLC analýza:
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. 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 (Obr.1).
kolónová IEC analýza:
Pri tejto analýze bol použitý optimalizovaný 38 minútový skokový gradient
a samotná analýza humínových látok bola prevádzaná na Chromatografickom systéme
LaChrom s nízkotlakovým gradientom od firmy Merck-Hitachi (Nemecko).
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Pri tejto kolónovej iónovo-výmennej chromatografickej analýze sme sa rozhodli
otestovať použitie 2 typov kolón od firmy Tessek Ltd. (Praha, Česká republika):
I.
II.

Separon HEMA – BIO 1000 Q; veľkosť častíc 60 µm (rozmery 30 x 3 mm)
Separon HEMA – BIO 1000 DEAE; veľkosť častíc 60 µm (rozmery 30 x 3 mm)

Z týchto typov kolón sme po prevedení počiatočných pokusov pre ďalšie merania
vybrali tú, ktorá sa nám javila ako najvýhodnejšia.

Výsledky a diskusia
TLC analýza:
V našom prípade sme na rozhodli vyhodnotiť možnosti TLC na skríning podmienok
pre kolónovú IEC. K dispozícii sme mali dva typy TLC platní: prvou bol FIXION 50X 8
(silne kyslý katex v sodnom cykle) od firmy Chinoin (Nagytétényny, Maďarsko) a druhou
POLYGRAM IONEX 25 SB-Ac (silne zásaditý annex v octanovom cykle, hrúbka 0,25 mm)
od firmy Macherey-Nagel and Co (Duren, Nemecko). Na tieto TLC platne sme nanášali na
štart štandardné roztoky rôznych typov komerčne dostupných humínových kyselín (HK
Aldrich, HK Ecohum,HK Cerová a iné). NaOH. Tieto platne sme následne nechali vyvíjať
v uzavretých komorách, pričom ako mobilné fázy sme používali rôzne typy vodných roztokov
ako aj tlmivých roztokov (H2O, NaCl, Na2SO4 a iné). Vodné roztoky rovnako ako tlmivé
roztoky mali rôznu iónovú silu a pH kvôli sledovaniu zmien humínových kyselín. 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 (Obr. 1).

Obr.1 Princíp získania a spracovania údajov z TLC platne na charakterizáciu humínových
látok rôzneho pôvodu.

Ďalej sme sa rozhodli analyzovať jednotlivé humínové kyseliny (Cerová, Aldrich,
Ecohum) nanesené na TLC platňu, pričom sme ich nechali vyvíjať pri rôznom pH mobilnej
fázy (táto mobilná fáza bola zložená z 50 mmol/L kyseliny citrónovej, ktorá bola stitrovaná
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NaOH na rôzne pH podľa potreby). Na ukážku sme vybrali HK Aldrich , vyvíjanú v roztoku
citrónanu sodného pri pH =2.6, 3.0, 4.0, 7.0 a 12.0, pretože pre všetky HK platili rovnaké
závery (Obr. 2).

Obr.2 Vplyv rôzneho pH mobilnej fázy (50 mmol/L kyselina citrónová stitrovaná roztokom
NaOH na rôzne pH hodnoty) na retenciu HK Aldrich; použitá TLC vrstva: Polygram Ionex
25 SB-Ac.

Kvôli zvýšeniu RF hodnôt jednotlivých zložiek HK látok sme sa použitie 50 mmol/L
EDTA ako MF (mala by mať náboj 4- a kys.citrónová 3-) a teda anión EDTA

4-

ba mal mať

väčšiu šancu konkurovať HK pri iónovej výmene na funkčných skupinách sorbentu, čo ba
malo priniesť zvýšenie RF hodnôt časti eluovaných zložiek HK. Po mnohých prevedených
pokusoch sa použitie EDTA

ukázalo ako správne. Avšak samotná TLC analýza HL

neposkytla dostatok vhodných a použiteľných informácií o analýze a charakterizácii
humínových látok boli sme nútení prejsť na kolónovú iónovo-výmennú chromatografiu.

Kolónová IEC analýza
Pri tejto analýze bol použitý optimalizovaný skokový gradient, ktorého tvar je
vyobrazený na Obr. 3.

Obr.3 Ukážka tvaru a zloženia používaného skokového gradientu č.1

Na ďalšiu optimalizáciu podmienok separácie humínových látok pri použití skokových
gradientov, sme si zvolili: vplyv prietokovej rýchlosti na chromatografické správanie sa
humínových látok
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Vplyv prietokovej rýchlosti na chromatografické správanie sa humínových látok
Vplyv prietokovej rýchlosti na chromatografické správanie sa humínových kyselín
(Cerová, Aldrich a Ecohum) bol skúmaný za použitia gradientu č. 1 na chromatografickej
kolóne Separon HEMA BIO 1000 DEAE (30 x 3 mm). Prietoková rýchlosť mobilnej fázy
bola 0,5; 1; 1,5 a 2 ml/min. Na ukážku sme znova vybrali HK Aldrich (Obr. 4) , pri
prietokových rýchlostiach MF 0,5;1,0;1,5 a 2 mL/min, pretože pre všetky HK platili rovnaké
závery.

Obr. 4 Vplyv prietokovej rýchlosti mobilnej fázy na chromatografické správanie sa
HK Aldrich. Podmienky: kolóna Separon HEMA BIO 1000 DEAE, teplota 40°C, skokový
gradient č. 1, MF: A= 500 mmol/L EDTA pH=12, D=5 mmol/L EDTA pH= 12, fluorimetrická detekcia

Po prevedení a vyhodnotení meraní, sme mohli pozorovať, že zmenou prietokovej
rýchlosti mobilnej fázy došlo k výrazným zmenám v retencii humínových látok za vyššie
popísaných podmienok. Pri zvyšovaní prietokovej rýchlosti mobilnej fázy dochádzalo k
znižovaniu retenčných časov každej z použitých vzoriek humínových látok. Rovnako
dochádzalo pri znižovaní retenčných časov k zmenšovaniu plochy jednotlivých zložiek
humínových látok. Pri zvyšovaní prietokovej rýchlosti taktiež dochádzalo k zostupovaniu
chromatogramov na nulovúlíniu a taktiež dochádzalo k zvyšovaniu rozlíšenia jednotlivých
píkov.

Záver
Na

záver môžeme skonštatovať, že navrhnutá metóda aniónovo-výmennej

chromatografie, ktorá využíva krátke kolóny Separon HEMA BIO 1000 (30 x 3 mm) pričom
tieto sú naplnené stredne silným anexom, ktorý obsahuje dietylaminoetylové funkčné skupiny
(DEAE) v kombinácii so skokovým gradientom použitím tlmivých roztokov EDTA s pH=12
je podľa prevedených a vyhodnotených pokusov vhodná metóda, ktorá umožňuje
charakterizovať humínové látky, ktoré sa nachádzajúnajmä v pôde. Toto nám vyplynulo z
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profilovania 3 typov humínových kyselín a to:štandardnej humínovej kyseliny (Aldrich),
technického produktu (Ecohum) a rašelinovej humínovej kyseliny (Cerová). V budúcnosti si
táto analýza bude vyžadovať potvrdenie v experimentoch s dobre operačne definovanými
humínovými kyselinami a fulvokyselinami, najlepšie takými, ktoré sú izolované z pôd
a charakterizovať ich

nezávislými metódami, prípadne inými chromatografickými alebo

elektroseparačnými či inými metódami.
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Analýza diklofenaku a jeho metabolitov kombináciou techník kvapalinovej
chromatografie a hmotnostnej spektrometrie
Monika Radičová, Jozef Marák, Andrea Staňová, Dušan Kaniansky†
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská dolina, 84215, Bratislava, Slovenská republika, radicova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Cieľom tejto práce bola analýza liečiva diklofenak a jeho metabolitov v moči piatich zdravých
dobrovoľníkov po užití 1 tablety lieku Flector® EP Rapid kombináciou techník kvapalinovej chromatografie
a hmotnostnej spektrometrie. Moč sme odoberali v čase 0-6 hodín od užitia liečiva. Chromatografická separácia
sa uskutočnila na kolóne Ascentis RP C18 (100 mm x 2,1 mm, 5 µm) s elúciou dvoj rozpúšťadlovým gradientom
(voda : ACN). Použitý bol hmotnostný spektrometer LC-IT-TOF MS s ESI ionizáciou nastavený na automatický
zber dát v pozitívnom aj v negatívnom móde v rozsahu m/z 50-1000. Pomocou programu MetID boli
identifikované potenciálne metabolity diklofenaku (demetyl diklofenak, karboxy diklofenak, diklofenak
glukuronid, hydroxy diklofenak glukuronid, acetyl diklofenak a dekarboxy diklofenak glukuronid.). Tieto
metabolity boli následne potvrdené prostredníctvom MS a MS/MS spektier vo vzorkách moču všetkých piatich
dobrovoľníkov.

Kľúčové slová: diklofenak; moč; LC; MS; identifikácia metabolitov

Úvod a formulácia cieľa
Techniky založené na kombinácii vysoko účinnej kvapalinovej chromatografie
s hmotnostnou spektrometriou (HPLC-MS) sú aplikovateľné na širokú oblasť zlúčenín
zaujímavých z hľadiska farmaceutického priemyslu a aj ochrany životného prostredia. Majú
množstvo analyticky významných vlastností ako je citlivosť, selektivita, rýchlosť analýzy a
cenová efektívnosť, ktoré sa naďalej zlepšujú. Práve vďaka tomu sa HPLC-MS stala
preferovanou analytickou metódou pre stopovú analýzu látok v zložitých zmesiach [1].
Dôležitou súčasťou výskumu a vývoja liečiv je farmakokinetická analýza, počas,
ktorej sa kvantitatívne stanovuje jedna alebo viac cieľových látok. Získané údaje sa aplikujú
aj v toxikologických štúdiách . Kombinácia chromatografickej separácie a identifikácie
molekulovej hmotnosti a štruktúrnej informácie analytu prostredníctvom MSn fragmentácie je
v súčasnosti najsilnejšou analytickou technikou dostupnou pre výskum metabolizmu liečiv v
analýze biologických vzoriek. [2].
Farmaceuticky aktívne látky sa objavujú ako nová skupina environmentálnych
kontaminantov. Ich účinok na ľudí a zvieratá je štandardne dôkladne skúmaný počas
predklinických a klinických štúdií vyžadovaných pre povolenie uviesť liečivo na trh.
Farmaceutiká sú hlavne syntetické chemikálie navrhnuté vytvárať farmakologickú
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odozvu na špecifických miestach účinku v cieľovom organizme a vyžadujú určitú chemickú
stabilitu aby dosiali tieto miesta v nezmenenej forme. Ich metabolická stabilita môže byť
environmentálne preukázaná v ich nedostatočnom odstránení počas čistenia odpadových vôd
a ich odolnosti voči environmentálnej degradácii. Odolnosť pôvodných farmaceutík spolu
s ich priebežným prívodom vedie k detekovateľným koncentráciám v povrchovej vode, čo
môže predstavovať hrozbu pre vodné živočíchy a potenciálne zdravotné riziko pre ľudí [3].
Diklofenak patrí k derivátom kyseliny benzén –octovej a je sodnou soľou kyseliny 2[(2,6-dichlorofenyl) amino-fenyl] octovej[4]. Ako silný inhibítor syntézy prostaglandínu má
antipyretický, analgetický a protizápalový účinok a patrí medzi nesteroidné protizápalové
liečivá [5]. Používa sa na liečbu akútnych stavov kĺbového reumatizmu, mikrokyštalickej
artritídy, osteoartrózy, bolestí chrbta a chrbtice, poúrazových a pooperačných bolestí a
záchvatov migrény [6]. Po orálnom užití je absorpcia diklofenaku rýchla a úplná [7]. Lokálna
aplikácia diklofenaku v liečbe lokalizovaných zápalov má výhodu v dosiahnutí terapeutického
účinku bez rizika vážnych vedľajších efektov, ktoré môžu nastať po perorálnom užití [5].
Medzi nežiaduce účinky diklofenaku patria gastrointestinálne poruchy, kožné reakcie,
respiračné problémy, poruchy centrálneho nervového systému, obličiek, pečene a krvi [6].
Metabolizmus diklofenaku závisí na type aplikácie [8]. Hlavným metabolitom
diklofenaku v plazme a v moči je 4´-hydroxy (OH) diklofenak. Ďalšími metabolitmi sú
monohydroxymetabolity, konkrétne 3´-OH diklofenak a 5-OH diklofenak. Hlavným enzýmom
zodpovedným za 4´-hydroxyláciu a 3´-hydroxyláciu diklofenaku sa zdá byť CYP2C9, kým 5hydroxylácia je sprostredkovaná CYP3A4 a inými CYP2C enzýmami (CYP2C8, CYP2C18 a
CYP2C19) in vitro [9].
Na analýzu diklofenaku boli použité rôzne metódy od elektrochemických metód ako
potenciometria [10], ampérometria [11], polarografia [12], square wave voltampérometria
[13], cez elektromigračné metódy ako je zónová elektroforéza [14], spektrofotometrické [15]
a spektrofluorimetrické metódy [16] po FT-Ramanovu spektroskopiu [17]. Bola použitá aj
plynová chromatografia v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou [18] a vysoko účinná
tenkovrstvová chromatografia [19]. Využíva sa tiež kvapalinová chromatografia (LC)
v kombinácii s rôznymi detektormi a to elektrochemickým [7], spektrofotometrickým (UV)
[20, 21] a hmotnostným spektrometrom (MS) [3, 22, 23].
Na analýzu metabolitov diklofenaku bola použitá LC-UV [9], LC-MS [24, 8] a LCNMR-MS [25].
Analýza diklofenaku sa vykonáva v rôznych typoch vzoriek. Diklofenak sa stanovuje
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vo vodných vzorkách (odpadové vody [18], riečna voda [22]), biologických vzorkách (byvolie
mlieko [14], zvieracia plazma [21, 24], ľudská plazma [7], sérum [19], moč [8] a synoviálna
tekutina [25]) a farmaceutických preparátoch (tablety [15], kapsule [17], lokálne emulgély
[26])
Cieľom tejto práce bolo vypracovať HPLC-MSn metódu na analýzu účinnej zložky
(diklofenak) liečiva (Flector® EP Rapid) a jeho metabolitov v moči viacerých dobrovoľníkov
po aplikácii 1 dávky liekovej formy. Ďalším krokom bola identifikácia metabolitov
diklofenaku v moči a farmakokinetická analýza diklofenaku a jeho metabolitov.

Materiál a metódy
Na HPLC-MS analýzy bol použitý LCMS-IT-TOFTM analyzátor (Shimadzu, Kyoto,
Japonsko), vybavený ESI ionizáciou. Tento MS analyzátor kombinuje technológiu
trojdimenzionálnej iónovej pasce s analyzátorom doby letu. Toto spojenie umožňuje
vykonávať

citlivé

a presné

MS-MSn

merania

s vysokým

rozlíšením

iónov

[27].

Chromatografická separácia bola vykonaná na kolóne Ascentis C18 (100 x 2,1 mm, 5 µm)
(Sigma-Aldrich, Steinheim, Nemecko) s použitím gradientovej elúcie (voda : acetonitril)
s prietokovou rýchlosťou 0,2 ml/min. Program gradientu bol nasledovný: 0-1 min. -10%
ACN, 1-6 min. 10-90% ACN, 6,01-12 min. 10% ACN. Kolóna bola termostatovaná na 40 ºC.
MS-MS2 experimenty boli získané automatickým zberom dát v rozsahu hmôt 50-1000 m/z
v pozitívnom a v negatívnom móde.
Na ovládanie hmotnostného spektrometra, zber a vyhodnocovanie dát sa použil softvér
LCMS Solution v.3.51 (Shimadzu) a na identifikáciu potenciálnych metabolitov bol použitý
program MetID (Shimadzu).
Pri príprave roztokov a vzoriek bola použitá voda pre LC-MS a acetonitril pre LC-MS
(Merck, Darmstadt, Nemecko), kyselina mravčia (Sigma-Aldrich). Štandard diklofenaku bol
získaný od firmy Sigma-Aldrich.
Vzorky moču boli získavané v hodinových intervaloch v rozmedzí 0-6 hodín
od 5 zdravých dobrovoľníkov (na základe ich prehlásenia) vo veku 23 až 50 rokov. Všetci
dobrovoľníci užili 1 vrecúško granulátu lieku Flector® EP Rapid (IBSA Institut Biochimique,
Lugano, Švajčiarsko), ktorý obsahuje 50 mg sodnej soli diklofenaku [6].

Výsledky a diskusia
Veľmi dôležitou časťou tejto práce bolo nájsť optimálne podmienky pre HPLC
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separáciu diklofenaku a jeho metabolitov vzorkách moču a ich následnú detekciu pomocou
MS. Tieto podmienky sú uvedené v časti materiál a metódy. Celkový čas analýzy bol 12
minút. HPLC-MSn analýzy boli vykonané v oboch ionizačných módoch. Hoci je ESI mäkká
ionizačná technika a poskytuje nám informáciu o molekulovej hmotnosti, na potvrdenie
štruktúry analytu je nevyhnutné vykonať dodatočnú fragmentáciu. Preto boli získavané nie len
MS spektrá ale aj MS/MS spektrá diklofenaku a jeho metabolitov.
Po orálnom užití lieku Flector® EP Rapid boli vzorky moču piatich zdravých
dobrovoľníkov odoberané každú hodinu v časovom intervale 0-6 hodín. Každý dobrovoľník
užil obsah 1 balenie granulátu (čo zodpovedá dávke 50 mg sodnej soli diklofenaku [6])
rozpustený v cca 0,25 l pitnej vody. Jednotlivé vzorky moču boli zriedené s acetonitrilom
(1:1) a s prídavkom 20 µl 1% kyseliny mravčej, následne centrifugované 5 minút pri 5000
RPM a prefiltrované priamo do vialky cez filter s priemerom pórov 0,45 µm. Z takto
upravenej vzorky bolo 10 µl injektovaných do LC-ESI-IT-TOF MS analyzátora.
Zo získaných chromatografických záznamov sme zistili, že koncentrácia zložiek moču
sa v rôznych časoch líši, z čoho vyplýva, že moč je nie len veľmi komplexná matrica, ale jej
zloženie záleží na mnohých faktoroch, vrátane doby, ktorá uplynula od užitia liečiva.
Na identifikáciu potenciálnych metabolitov bol použitý program MetID Solution, kde
ako vstupné údaje slúžia sumárny vzorec metabolizujúcej látky, MS-MSn záznamy vzoriek
moču získaných v jednotlivých časoch metabolického procesu. Po krátkom výpočtovom čase
program poskytol zoznam potenciálnych očakávaných metabolitov (metabolity, ktoré môžu
vzniknúť na báze známych metabolických reakcií vo Fáze I a II metabolických ciest, ktorými
sa odbúravajú xenobiotiká) a zoznam neočakávaných metabolitov. Program MetID Solution
spracoval všetky HPLC-MS dáta získané analýzou vzoriek moču každého dobrovoľníka
a získali sme tak zoznam potenciálnych metabolitov. Tento zoznam bol dôkladne
skontrolovaný, pretože tu bolo riziko falošne pozitívnych výsledkov. Do úvahy sme preto
brali len tie potenciálne metabolity, ktoré sa nachádzali vo vzorkách minimálne troch
dobrovoľníkov. Po konečnej sumarizácii potenciálnych metabolitov sme vo vzorkách
ľudského moču našli nasledujúce metabolity diklofenaku: demetyl diklofenak, karboxy
diklofenak, diklofenak glukuronid, hydroxy diklofenak glukuronid, acetyl diklofenak
a dekarboxy diklofenak glukuronid. Následne boli štruktúry metabolitov potvrdené na základe
MS a MS/MS spektier.
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Obr.1 HPLC-MS analýza moču dobrovoľníka odobratého 1 hodinu po aplikácii 1 dávky prípravku Flector. TIC+
- záznam v pozitívnom móde; TIC- - záznam v negatívnom móde; M1-M6 – potenciálne metabolity diclofenaku
spolu so štruktúrnymi vzorcami.

Záver
V tejto práci bol použitý LC-ESI-IT-TOF MS analyzátor na in vivo analýzu
diklofenaku a jeho metabolitov vo vzorkách moču 5 zdravých dobrovoľníkov po užití 1
balenia granulátu lieku Flector® EP Rapid, čo zodpovedá 50 mg sodnej soli diklofenaku,
v intervale 0-6 hodín od užitia. Boli nájdené optimálne separačné a detekčné podmienky na
analýzu diklofenaku a jeho metabolitov v ľudskom moči. Pomocou programu MetID Solution
boli nájdené potenciálne metabolity, ktoré boli následne identifikované na základe MS
a MS/MS spektier. V tejto práci sú ukázané značné výhody LC-ESI-IT-TOF MS analyzátora
pri analýze liečiv a ich metabolitov v zložitých biologických matriciach.
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Charakterizácia humínových kyselín využitím kombinácie RP-HPLC
metód s elúciou so skokovým gradientom
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Analytickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko,
roharik@fns.uniba.sk

Abstrakt
V predkladanej práci bola aplikovaná off-line kombinácia chromatografických metód RP-HPLC - RPHPLC na frakcionáciu, analýzu a charakterizáciu humínových látok. V prvom stupni bola použitá RP-HPLC
metóda s využitím skokovej gradientovej elúcie, keď ako MF sa používala zmes dimetylformamidu (DMF)
s fosfátovým tlmivým roztokom. Na použitej oktadecilsilikagélovej kolóne sme rozseparovali 3 rôzne vzorky
huminových látok, ktoré boli jednak izolované z pôdnej matrice (Dunajska Streda J) a tiež komerčne dostupné
(Ecohum, Aldrich), do 11 dobre definovaných frakcii, ktoré boli následne reinjektované a charakterizované tou
istou RP-HPLC metódou. V poslednom stupni bola na charakterizáciu vzoriek získaných v prvom stupni použitá
metóda RP-HPLC s lineárnou gradientovou elúciou. Na získanie detailných informácii o jednotlivých vzorkách
a ich frakciách bola použitá tandemová kombinácia dvoch detekčných techník spektrofotometrickej (DAD)
a fluorescenčnej (FLD) detekcie.

Kľúčové slová: envirobiopolyméry, humínové látky, RP-HPLC, skoková gradientová elúcia
Úvod a formulácia cieľa
Jednou z výziev modernej analytickej chémie v súčasnosti je bezpochyby analýza
a charakterizácia prírodných biomakromolekúl, ktoré doteraz nemajú presnú definíciu ako
chemické indivíduá, označované ako takzvané neurčito-definované chemické systémy. Medzi
tieto prírodné látky môžeme zaradiť humínové látky, ligníny, lignín-sacharidové komplexy a
pod.
Humínové látky (HL) patria medzi najrozšírenejšie prírodné organické molekuly na
zemskom povrchu, ktoré sa vyskytujú v značných množstvách v pôdach, v sedimentoch a v
prírodných vodách a vznikli ako produkt chemickej a biologickej premeny živočíšnych a
rastlinných zvyškov. [1]. Sú to amorfné, hydrofilné, polydisperzné, polyelektrolytové
makromolekuly, z ktorých pravdepodobne žiadne dve nie sú identické.
V predkladanej práci bola na frakcionáciu a charakterizáciu vybraných vzoriek
humínových kyselín (HK) aplikovaná kombinácia RP-HPLC metód s využitím skokovej a
lineárnej gradientovej elúcie [2,3]. Organickou zložkou mobilnej fázy bol použitý N,Ndimetylformamid (DMF) a stacionárnou fázou kolóna s oktadecylsilikagélovou náplňou s
rozmermi pórov (30nm).
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Materiál a metódy
Na frakcionáciu humínovýh kyselín bol použitý HPLC systém LaChrom (MerckHitachi, Darmstadt, Germany), pozostávajúci zo štvorkanálovej pumpy L-7100 on-line
spojenou 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
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 [2,3].
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 [2].
V práci boli použité 3 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 [4,5] a vzorka Ecohum. Všetky vzorky mali koncentráciu 3 mg/ml.

Výsledky a diskusia
V prvej časti výskumu bola použitá RP-HPLC metóda [2,3] 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, 2
a 3). Zo záznamov je zrejmé, že v dôsledku skokovej gradientovej elúcie sa vzorky rozdelili
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do 11 dobre definovateľných zón (frakcii). Jednotlivé frakcie boli zozbierané v oblasti
maxima píku a ich objem predstavoval 1,2 ml.

Obr. 1 RP-HPLC profil vzorky HK DS J (3.02 mg/ml) získaný elúciou skokovým gradientom, použitím detekcie FLD (ex.
470 nm, em. 530nm), bez odčítania pozadia, davkovaný objem 100 µL. Arabské číslice 1-11 reprezentujú poradie a počet
zozbieraných frakcií.

Obr. 2 RP-HPLC profil vzorky HK Aldrich (3 mg/ml) získaný elúciou skokovým gradientom, použitím detekcie FLD (ex.
470 nm, em. 530nm), bez odčítania pozadia, davkovaný objem 100 µL.

Obr. 3 RP-HPLC profil vzorky HK Ecohum (3 mg/ml) získaný elúciou skokovým gradientom, použitím detekcie FLD (ex.
470 nm, em. 530nm), bez odčítania pozadia, davkovaný objem 50 µL.

V druhej časti bola RP-HPLC metóda so skokovou gradientovou elúciou použitá na
charakterizáciu takto zozbieraných frakcií (Obr. 4, 5 a 6). Zo získaných chromatografických
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záznamov vyplýva, že reinjektované frakcie všetkých vzoriek si zachovali svoj charakter aj po
opätovnom nástreku do chromatografického systému.

Obr. 4 RP-HPLC profily frakcií vzorky HK DS J, získané elúciou skokovým gradientom, bez odčítania pozadia, použitím
FLD detekcie (ex. 470 nm, em. 530 nm), dávkovaný objem 400 µL.

Obr. 5 RP-HPLC profily frakcií vzorky HK Aldrich, získané elúciou skokovým gradientom, bez odčítania pozadia,
použitím FLD detekcie (ex. 470 nm, em. 530 nm), dávkovaný objem 400 µL.

Obr. 6 RP-HPLC profily frakcií vzorky HK Ecohum, získané elúciou skokovým gradientom, bez odčítania pozadia,
použitím FLD detekcie (ex. 470 nm, em. 530 nm), dávkovaný objem 400 µL.

Posledná časť výskumu pozostávala z použitia RP-HPLC metódy s lineárnou
gradientovou elúciou na charakterizáciu frakcií vzoriek skúmaných HK získaných v prvej
časti (Obr. 7, 8 a 9). Použitím tejto metódy sme získali chromatografické záznamy typické pre
HK pri použití techniky lineárnej gradientovej elúcie s charakteristickými širokými zónami.
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Obr. 7 RP-HPLC profily frakcií vzorky HK DS J získané elúciou lineárnym gradientom po odčítaní pozadia, použitím FLD
detekcie (ex. 470 nm, em. 530 nm), dávkovaný objem 300 µL.

Obr. 8 RP-HPLC profily frakcií vzorky HK Aldrich získané elúciou lineárnym gradientom bez odčítania pozadia, použitím
FLD detekcie (ex. 470 nm, em. 530 nm), dávkovaný objem 300 µL.

Obr. 9 RP-HPLC profily frakcií vzorky HK Ecohum získané elúciou lineárnym gradientom bez odčítania pozadia, použitím
FLD detekcie (ex. 470 nm, em. 530 nm), dávkovaný objem 300 µL.

Použitá RP-HPLC metóda s 10 skokovou gradientovou elúciou 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.
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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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Alternatívne určenie prahovej hodnoty preklopenia pre metódu
charge flipping
Miroslav Sabo
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, miroslav.sabo@fns.uniba.sk

Abstrakt
Metóda charge flipping predtavuje predstavuje zaujímavú aleternatívu ku klasickým kryštalografickým
metódam riešenia a spresňovania štruktúr. Táto dual space metóda vyžaduje na vstupe minimálne množstvo
údajov, konkrétne ampitúdy štruktúrnych faktorov, prahovú hodnotu preklopenia a z hľadiska praktického hornú
hranicu počtu iteračných cyklov. Pre získanie riešenia je kľúčové nastavenie prahovej hodnoty preklopenia, táto
bolo donedávna nastavovaná empiricky alebo na základe štatistického rozloženia elektrónovej hustoty. V
nasledovnom prípevku je uvedený prístup využívajúci pre stanovenie prahovej hodnoty preklopenia fázovo
nezávislú čať informácie - amplitúdy štruktúrnych faktorov.

Kľúčové slová: riešenie štruktúr; charge flipping; prahová hodnota; proteínová kryštalografia

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
iteratívne postupy bežiace v reciprokom i reálnom priestore (dual space), ktorých
charakteristickou črtou sú rôzne 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], prípadne rekonštruovať
diferenčnú elektrónovú hostotu [6]. 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 [7-9] algoritmu túto úspešnosť zvyšujú.
Keďže prakticky jediným parametrom, ktorý reálne ovplyvňuje schopnosť metódy
nájsť riešenie a takisto počet cyklov potrebný na dosiahnutie tohoto riešenia je prahová
hodnota preklopenia δ (ktorej optimálna hodnota je v princípe rôzna pre každú riešenú
štruktúru), stále je potrebné hľadať metódy, ktoré by viedli k presnejšiemu stanoveniu
hodnoty δ pred samotným začatím iterácie. Obzvlášť citlivé na hodnotu δ sú väčšie molekuly.
Cieľom tejto práce je návrh modifikácie hľadania prahovej hodnoty δ (presnejšie
strednej hodnoty parametra δ) a testovanie vplyvu tejto modifikácie na efektivitu algoritmu pri
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riešení vybraných kryštálových štruktúr.

Materiál a metódy
Základný algoritmus metódy charge flipping je schematicky znázornený na obr. 1.

Štruktúrne
faktory
(modifikované)

Elektrónová
hustota

IFT

Modifikácia
štruktúrnych
faktorov

Modifikácia
elektrónovej
hustoty

Štruktúrne
faktory

Modifikovaná
elektrónová
hustota

FT

Obr. 1 Schéma charge flipping algoritmu

Na začiatku iterácie sú k modulom normalizovaných štruktúrnych faktorov priradené
náhodné fázy, tak aby bol dodržaný Friedelov zákon [I.]:

ϕ (−h) = −ϕ (h)

[I.]

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 [II.], [III.], kde ρ je pôvodná elektrónová hustota a ρ′ je nová elektrónová hustota:
ρ′= – ρ

pre ρ <δ

[II.]

ρ′= ρ

pre ρ >δ

[III.]

Prakticky jediným parametrom tejto metódy je prahová hodnota preklopenia δ. Táto
hodnota bola v počiatkoch používania metódy zisťovaná metódou pokus - omyl, (väčšinou
bola vyhovujúca hodnota približne 0,07 násobku maxima mapy elektrónovej hustoty); neskôr
sa pre stanovenie δ začal používať vzťah [IV.]:
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δ=K.σ

[IV.]

kde K je empiricky získaný koeficient, s hodnotou 1,0 až 1,2 (voľba konkrétnej hodnoty je
tiež na báze metódy pokus - omyl) a σ je štadardná odchýlka počítaná pre mapu elektrónovej
hustoty[7].
Pre určovanie prahovej hodnoty preklopenia δ bola navrhnutá nasledovná modifikácia.
Keďže štruktúrne faktory a elektrónová hustota sú spojené vzťahom vzor - obraz Fourierovej
transformácie, štatistické rozloženie štruktúrnych faktorov a elektrónovej hustoty sú tiež
spriahnuté, čo je umocnené špecifickými modulovej a fázovej priestorovej charakteristiky
(párnosť funkcie pre štruktúrne faktory, nulová imaginárna zložka pre elektrónovú hustotu). S
ohľadom na to, že ako vstupné hodnoty sú známe iba moduly štruktúrnych faktorov a s
ohľadom na jednoduchosť transformačného predpisu bola ako δ-určujúci zvolený tzv. stredný
normovaný výkon [10] (názov je prevzatý z teórie signálov) súboru štruktúrnych
faktorov P [V.], ktorého hodnota je podmienená priamo modulmi štruktúrnych faktorov:
P=

1
N

∑F

2

(h)

[V.]

N

Z tejto hodnoty a maxima modulov štruktúrnych faktorov Fmax bola vypočítaná hodnota
koeficientu k:

k=

P
F (h)

[VI.]

2
max

Prahová hodnota δ je potom stanovná ako percentuálna časť z maxima elektrónovej hustoty
ρmax:
δ=k.ρmax

[VII.]

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 [11](za slabé reflexie sa
považuje 20% reflexií použitých pre výpočet s najnižším modulom normalizovaného
štruktúrneho faktora Eo). Toto popisujú prepisy [VIII.], [IX.]:
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En(h)=Eo(h).exp(iϕc(h))

pre silné Eo(h)

En(h)=Ec(h).exp(iϕc(h))

[VIII.]

pre slabé Eo(h)

[IX.]

Ďalšou modifikáciou, ktorá použitá bola jednoduchá cyklická „pílovitá“ zmena
prahovej hodnoty [8], bez ohľadu na to akým spôsobom bola stredná hodnota prahovej
hodnoty δ preklopenia stanovená. 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. Tieto hodnoty boli nastavené podľa
predpisov [X-XII.]:
thlow=0,5•δ

[X.]

thhigh =1,5•δ

[XI.]

∆th =0,01•δ

[XII.]

Táto modifikácia bola testovaná na niekoľkých štruktúrach, konkrétne kyseline
etyléndiamíndijantárovej

(edds),

K[V(O)(O2)(cmcmac)].4H2O

–

divanadičnane
kde

cmcmac

bárnatom

označuje

(bavo),

deprotonizovanú

komplexe
kyselinu

karbamoylmetyl-karboxymetylaminooctovú – (kódové označenie komplexu: adm) a
cyklodextríne (cyclod). Pre každú štruktúru bol najprv stanovený priemerný počet cyklov
potrebný na dosiahnutie riešenia nemodifikovnanou metódou charge flipping (pre štruktúry
edds, bavo, adm, prevzatý z [8], pre štruktúru cyclod ako priemer z 50 riešení s rôznymi
náhodnými sadami. Tieto hodnoty boli pri testovaní samotnej

navrhnutej modifikácie

nastavnené ako maximálne hodnoty počtu cyklov, počas ktorých by malo prísť k nájdeniu
riešenia. Následne boli pre porovnanie vypočítané hodnoty δ podľa [IV.] a podľa [VII.]. Pre
každú štruktúru boli obe hodnoty δ testované s použitím 50 rôznych počiatočných sád
náhodných fáz.

Výsledky a diskusia
Výsledky získané pre rôzne použité štruktúry sa líšili iba minimálne. Počty úspešných
riešení sú uvedené v tabuľke 1.
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Tab. 1 Porovnanie úspešnosti metódy charge flipping s rôzne stanovenými hodnotami δ
Kód štruktúry

edds
bavo
adm
Cyclod

Počet
úspešných
(δ stanovené
z
štruktúrnych faktorov)
14
14
14
13

pokusov
modulov

Počet
úspešných
pokusov
(δ stanovené zo
štatistického
rozloženia elektrónovej hustoty)
9
10
9
9

Pri daných podmienkach mala vyššiu úspešnosť metóda charge flipping používajúca
hodnotu δ vypočítanú z normovaného stredného výkonu štruktúrnych faktorov; riešenie bolo
nájdené vo viac ako štvrtine prípadov. Ak bola prahová hodnota preklopenia δ získaná zo
štandardnej odchýlky elektrónovej hustoty, riešenie bolo nájdené iba v necelej pätine
prípadov. Za podmienok testovania je teda možné prehlásiť, že lepšie výsledky dosahuje
modifikácia, ktorá na stanovenie δ využíva hodnotu normovaného stredného výkonu
štruktúrnych faktorov, podmienky testovania však nezohľadnujú všetky okolnosti, ktoré sa
môžu vyskytnúť pri riešení iných štruktúr, preto má tento výsledok iba obmedzenú platnosť.

Záver
Použitie normovaného stredného výkonu súboru štrutkúrnych faktorov pre stanvenie
strednej hodnoty prahovej hodnoty preklopenia viedlo pri zvolených štruktúrach a
podmienkach testovania k zvýšeniu úspešnsti algoritmu v porovnaní s prípadmi, v ktorých
bola stanovená stredná hodnota prahovej hodnoty preklopenia zo štatistického rozloženia
elektrónovej hustoty. Toto zlepšenie môže byť rozhodujúce pre riešenie makromolekulových
systémov vysoko citlivých na nastavenie prahovej hodnoty preklopenia [12]
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Voda v montmorilonite skúmaná pozitrónovou anihilačnou časovou
spektroskopiou (PALS)
Barbora Sláviková1,2, Martina Miklošovičová1, Viktor Majerník1, Ondrej Šauša1, Jozef
Krištiak1 a Karol Jesenák2
1
2

Slovenská akadémia vied, Fyzikálny ústav, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava, Slovensko
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko
barbora.slavikova@savba.sk

Abstrakt
Doby života o-Ps boli merané vo vzorkách čistého montmorillonitu ako aj vo vzorkách s rôznym
obsahom vody. Tieto hodnoty korelujú s hodnotami medzivrstvových vzdialeností získaných z meraní
röntgenovej difrakčnej analýzy montmorillonitov s rôznym obsahom vody. Voľné objemy vo vzorkách
s obsahom vody nad 10% (hmotnostných percent) sú malé v porovnaní s čistou vodou. Tiež sa sledovala časová
závislosť úbytku vody zo vzoriek meraných vo vákuu.

Kľúčové slová: montmorillonit; voda; medzivrstvová vzdialenosť; pozitrónová anihilácia

Úvod a formulácia cieľa
Pozitrónová anihilačná časová spektroskopia (PALS) je metóda úspešne používaná pri
štúdiu pórovitých materiálov. Jej rozvoj sa postupne posunul od štúdií elektrónových štruktúr
až k štúdiu defektov a voľnoobjemových priestorov. V súčasnosti sa zaznamenáva veľký
záujem o štúdium materiálov s vrstevnatou štruktúrou a ich medzivrstvových priestorov.
Montmorillonity (MMT) patria do skupiny materiálov vhodných na štúdium takýchto
vrstevnatých systémov metódou pozitrónovej anihilácie.
Montmorillonit [1-3] patrí do skupiny dioktaedrických smektitov. Má vrstevnatú
štruktúru pozostávajúcu z kremičitých a hliníkových vrstiev pospájaných systémom
vodíkových väzieb, alebo jednotlivými katiónmi/skupinami katiónov (obr.1).
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Obr. 1 Štruktúra montmorillonitu [7].

V MMT dochádza k substitúcii Si4+ za Al3+ čo má za následok existenciu záporného
vrstvového náboja. Ten je kompenzovaný prítomnosťou hydratovaných katiónov (napr. Na+,
K+, Mg2+, Ca2+) v medzivrstvovom priestore [3-5]. Tieto katióny nie sú pevne fixované
v medzivrství a nadobúdajú charakter vymeniteľných iónov. Montmorillonit môže obsahovať
vodu, ktorá sa viaže v medzivrstvovom priestore alebo na povrchu vrstiev [3]. Molekuly vody
tvoria jednu alebo dve vrstvy, prípadne tvoria hydratačný obal vymeniteľných katiónov. Zo
štúdií usporiadania molekúl vody vyplýva, že ak sú v medzivrstvovom priestore prítomné
katióny Na+, zvyšuje sa pravdepodobnosť tvorby jednej vrstvy molekúl vody [6]. V prípade
Ca2+ a Mg2+ sa očakáva opačné usporiadanie, kedy sú katióny umiestnené uprostred dvoch
vrstiev molekúl vody.
Usporiadanie a množstvo vody výrazne ovplyvňuje medzivrstvovú vzdialenosť.
S narastajúcim množstvom vody sa vzdialenosť medzi vrstvami zväčšuje [1].

Materiál a metódy
Vzorka montmorillonitu (MMT) sa získala zo štvorpercentnej vodnej suspenzie
bentonitu z lokality Stará Kremnička – Jelšový Potok. Kryštalochemický vzorec bentonitu je
[Si7,95 Al0,05] [Al3,03 Fe0,22 Mg0,75]O20(OH)4(Ca0,42Mg0,04Na0,01K0,01). Viac informácií
o fyzikálno-chemických vlastnostiach a metóde získavania montmorillonitu sa nachádza v [812].
Zbytková voda a vlhkosť sa odstránili sušením vzorky pri teplote 105°C a následne
nad hydroxidom draselným. Prášková vzorka sa ďalej nechala nasýtiť v exikátore vodnými
parami z roztoku kyseliny sírovej pri laboratórnej teplote. Koncentrácie roztokov sa volili tak,
aby relatívne tlaky vodných pár pri danej teplote boli 0.3, 0.5 a 0.7. Vzorky sa nechali vyvíjať
po dobu 48 hodín. Obsah vody vo vzorke sa zistil gravimetricky.
Takto pripravené vzorky boli vložené do dvoch hliníkových nádob, medzi ktoré sa
vložil pozitrónový zdroj 22Na s aktivitou 2 MBq. Každá nádobka sa odvážila pred a po PALS
meraní, aby sa zistil úbytok vody zo vzorky.
Časové spektrá sa merali plastickými scintilátormi opticky prepojenými s rýchlymi
fotonásobičmi Phillips XP2020 s časovým rozlíšením ~320 ps. Na analýzu spektier dôb života
sa použil program PATFIT-88, ktorý je súčasťou balíka programov POSITRONFIT [13,14].
Röntgenová difrakčná analýza (XRD) sa merala goniometrom Phillips PW 1050
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(podmienky: 35kV, 20mA, CuKα žiarenie).

Výsledky a diskusia
Metódou pozitrónovej anihilačnej časovej spektroskopie (PALS) sa merali vzorky
suchého montmorillonitu a vzorky s 10 %, 13 % a 18 % obsahom vody vo vzduchu a vo
vákuu. Meranie každej vzorky prebiehalo približne jeden deň. Množstvo vody
v medzivrstvovom priestore sa stanovilo ich vážením. Výsledky analýz PALS spektier sú
uvedené v tabuľke 1.
Z dôb života o-Ps τ3 sa použitím Tao-Eldrup vzťahu [14, 15] vypočítala veľkosť kavít
D a porovnala s hrúbkou vrstvy H s vodou v medzivrství (H = d-0,96 nm; d – medzivrstvová
vzdialenosť získaná z meraní röntgenovej difrakčnej analýzy; 0,96 nm – konštantná hrúbka
aluminosilikátovej vrstvy [5]. Na obr. 2 je znázornená závislosť polomeru kavít D od hrúbky
vrstvy H. Hodnoty τ3 (alebo D) vzoriek s odčerpanou vodou (vákuom rotačnej vývevy)
a suchej vzorky sú veľmi blízke. Ako referenčná vzorka s nulovým obsahom vody sa zvolila
suchá vzorka; symbol hviezdičky na obr. 2.

Obr. 2 Závislosť polomeru kavít d (PALS) od hrúbky vrstvy H (XRD) pre vzorky MMT bez obsahu vody
a s rôznym obsahom vody (prázdny symbol – suchá vzorka).

Časová závislosť τ2 (charakterizuje anihiláciu pozitrónu v bulk-u) vo vákuu (10-2 torr)
má schodovitý priebeh vo všetkých vzorkách montmorillonitu s vodou. Uvedená závislosť vo
vzorke s 10 % obsahom vody je znázornená na obr. 3. Voda v medzivrstvovom priestore
zvyšuje elektrónovú hustotu prostredia, čím dochádza k skráteniu doby života τ2 pre vyššie

1071

CHÉMIA

koncentrácie vody v MMT (pravdepodobnosť anihilácie =

1

τ

~ elektrónová hustota, [16]).

Ako vidieť, množstvo vody s časom v medzivrstve klesá (proces vákuového odčerpávania
vody) a tým aj rastie hodnota τ2.
Nárast hodnoty τ2 je spôsobený odčerpaním vody. Predpokladá sa, že dochádza k
naviazaniu molekúl vody do vrstiev montmorillonitu v dôsledku silných väzieb a na ich
odstránenie je potrebných viac času. Tento predpoklad potvrdzujú aj výsledky meraní
röntgenovej difrakčnej analýzy. Ukazujú schodovitý nárast koncentrácie vody v medzivrství
do 18 hmotnostných %. Po tejto hodnote je priebeh lineárny.

Obr. 3 Časová závislosť doby života τ2 pre vzorku MMT s 10 % obsahom vody (prvý bod s typickou chybou
merania – vzorka meraná vo vzduchu).

Záver
Výsledky možno zhrnúť do nasledovných bodov:



Vidieť

korelácie

medzi

dobami

života

orto-pozitrónia

τ3

(PALS)

a medzivrstvovou vzdialenosťou, ktorá závisí od množstva vody v nej (XRD)



S narastajúcou medzivrstvovou vzdialenosťou dochádza k zmenšovaniu kavít.
Môže to byť spôsobené vyšším tlakom prostredia v kavitách, s ktorým
pozitrónium anihiluje.



Predpokladáme, že pozitrónium prednostne anihiluje v medzivrství [5]. Túto
domnienku potvrdzuje citlivosť τ3 na zmenu koncentrácie vody vo vzorkách.



Časová závislosť τ2 vo vákuu (10-2 torr) má schodovitú závislosť vo vzorkách
montmorillonitu s rôznym obsahom vody. Voda z medzivrstvia je uvoľňovaná
nerovnomerne.
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Rádiochemické stanovenie dlhožijúcich rádionuklidov Np-237 a Pu-241
Jana Strišovská, Dušan Galanda, Jozef Kuruc
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko;
strisovska@fns.uniba.sk

Abstrakt
Predkladaný príspevok popisuje metódu separácie Pu-241 a Np-237 z modelových vzoriek s využitím
extrakčnej chromatografie, zahŕňa úpravu oxidačných stupňov plutónia a neptúnia, následne separáciu
a rádiochemické stanovenie. Na separáciu sme použili komerčne dostupné extrakčné sorbenty DGA®Resin
a TEVA®Resin od firmy Eichrom s použitím stopovača 242Pu kvôli sledovaniu chemických výťažkov. Na zistenie
aktivity rádionuklidov sa použila alfa-spektrometria. Extrakčná chromatografia je spoľahlivá technika pre
stanovenie aktinoidov v pôdnych vzorkách a je účinnejšou metódou ako klasické rádiochemické metódy.

Kľúčové slová: alfa-spektrometria; extrakčná chromatografia; neptúnium; plutónium

Úvod a formulácia cieľa
V dôsledku testovania jadrových zbraní v atmosfére, prepracovávania jadrového
paliva, vypustí z jadrových zariadení, ako aj nehôd jadrových elektrární sa do životného
prostredia dostávajú transuránové prvky, medzi ktoré sa zaraďuje plutónium a neptúnium.
Tieto rádionuklidy sa zaraďujú k dlhodobým kontaminantom v životnom prostredí, preto
treba venovať pozornosť ich kontrole a správaniu v rôznych vzorkách. Stanovenie
rádionuklidov v environmentálnych vzorkách je dôležité zo zreteľom na zvyšovanie výroby
energie jadrovými reaktormi, prepracovanie jadrového paliva a likvidáciu odpadu, čo zvyšuje
kontamináciu životného prostredia a potenciálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia
obyvateľstva.
Vzhľadom k tomu, že koncentrácia izotopov plutónia a

237

Np je veľmi nízka

v environmentálnych vzorkách a existujú možné interferenty ďalších alfa-žiaričov, Pu a Np sa
musia separovať a koncentrovať zo vzorky pred meraním. Plutónium má 4 izotopy, ktoré sa
normálne vyskytujú v prírode –

238

Pu,

239

Pu,

240

Pu, a

241

Pu, koncentrácia ostatných izotopov

plutónia je veľmi nízka, preto sa prikladá veľký dôraz práve týmto štyrom izotopom pri
analýzach environmentálnych vzoriek.

241

Pu je beta žiarič, ktorého aktivita sa môže stanoviť

kvapalnou scintilačnou spektrometriou (LSC) [1]. Môže sa stanoviť aj pomocou merania jeho
dcérskeho izotopu

241

Am, ale je potrebný čas na čakanie nárastu

241

Am. Ostatné izotopy sú

alfa-žiariče, môžu byť merané alfa spektrometriou. Navyše všetky tieto izotopy sa môžu
stanoviť hmotnostnou spektrometriou, vrátane ICP-MS [2]. 237Np je alfa žiarič (T1/2 = 2,144 x
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106 r.). Do životného prostredia sa dostáva z prepracovávania jadrového paliva a z testovania
jadrových zbraní. Pretože

237

Np je dcérskym rádionuklidom

dominantným rádionuklidom v rádioaktívnych odpadoch.

237

241

Am, v budúcnosti bude

Np sa môže stanoviť alfa-

spektrometriou [3] alebo pomocou ICP-MS [4]. V alfa-spektrometrii sa musí uvažovať aj nad
interferujúcimi zložkami, a to nad inými alfa žiaričmi, ako napríklad
240

234

U,

232

Th,

231

Pa a

239,

Pu.
Extrakčná chromatografia [5] je rýchla a selektívna separačná metóda na stanovenie

rádionuklidov, vyznačuje sa nízkou produkciou odpadov vo forme kyslých roztokov
v porovnaní s tradičnou iónovýmennou chromatografiou. Dôležitým krokom je výber
vhodného chromatografického extraktantu na separáciu rádionuklidov a úprava oxidačného
stupňa. Výber sorbentu závisí od zloženia vzorky a od analyzovaného nuklidu. Oxidačný
stupeň plutónia sa upravuje oxidáciou plutónia s NaNO2 [6] (Pu3+→ Pu4+) a redukciou
plutónia (Pu4+→ Pu3+) s kyselinou askorbovou, hydrochinónom, hydrazínom, kyselinou
amidosulfónovou alebo s chloridom titanitým. Oxidačné stupne neptúnia je možné upraviť
použitím rôznych redoxných čninidiel, ako napríklad síran amónny, síran železnatý, oxid
strieborný, dusitan sodný, hydroxylamín, peroxid vodíka, dichróman draselný, ako aj
sulfaminát železnatý. Na sepáraciu plutónia a neptúnia sa môžu použiť komerčne dostupné
sorbenty UTEVA®Resin [7], TRU®Resin [8] a TEVA®Resin [9].
Záujem o stanovenie rádionuklidov

237

Np a 241Pu vyplýva z ich relatívne vysokých

mobilít v životnom prostredí. Preto cieľom štúdie je stanovenie

237

Np a

241

Pu v modelových

vzorkách s využitím extrakčnej chromatografie ako separačnej metódy.

Materiál a metódy
Podľa upravených separačných metodík [9-11] sme analyzovali vzorku pôdy, v ktorej
sme

stanovovali

plutónium

a neptúnium.

Použili

sme

kombináciu

DGA®Resin

a TEVA®Resin. DGA®Resin sme použili na odstránenie nežiaducich interferujúcich
rádionuklidov. Redukciu Np5+ na Np4+ a redukciu Pu6+, Pu5+, Pu4+ na Pu3+ sme dosiahli
sulfaminátom železnatým. Použitím NaNO2 sme upravili oxidačný stupeň Pu3+ na Pu4+,
pričom oxidačné číslo Np4+ sa nemení. Z prostredia 3 mol.dm-3 HNO3 sa sorbujú štvormocné
aktinoidy (Np3+, Pu4+). Elúcia plutónia sa vykonala vymytím z kolóny roztokom 20 cm3 0,1
mol.dm-3 HCl, 0,05 mol.dm-3 HF a 0,03 mol.dm-3 TiCl3. Neptúnium sa vymylo roztokom 10
cm3 0,02 mol.dm-3 HNO3 a 0,02 mol.dm-3 HF. Jednotlivé frakcie boli mikrozrážané s NdCl3
a boli merané alfa-spektrometricky.
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Pokúsili sme sa overiť aj možnosť použitia metodického postupu vypracovaného
Maxwellom a kol. [12] na stanovenie rádionuklidov Np a Pu vo vode na modelovej vzorke,
do ktorej sme pridali stopovač

242

Pu (A = 0,034 Bq) v prostredí 3 mol.dm-3 HNO3 a 1

mol.dm-3 Al(NO3)3. Separácia pokračovala podľa schémy na obr. 1.

Obr. 1 Separačná schéma separácie Np a Pu s tandemovým zapojením TEVA®Resin a DGA®Resin

Úprava

oxidačných

stavov

sa

vykonala

pridaním

1,5

mol.dm-3 kyseliny

amidosulfónovej, 5 mg Fe/cm3 ako Fe(NO3)3 a 1,5 mol.dm-3 kyseliny askorbovej. Železo,
ktoré sa konvertovalo na Fe2+ kyselinou askorbovou, sa pridalo kvôli redukcii Np5+ na Np4+.
Na oxidáciu plutónia sa použil 3,5 mol.dm-3 NaNO2. Po nanesení roztoku na TEVA®Resin sa
3 mol.dm-3 HNO3 odstránil urán a na elúciu Th sa použila 9 mol.dm-3 HCl. Sorbent
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DGA®Resin sa umiestnil pod TEVA®Resin. Použitím roztoku pozostávajúceho z 3 mol.dm-3
HNO3, 0,1 mol.dm-3 kyseliny askorbovej a z 0,02 mol.dm-3 FeCl2 sa Pu4+ zredukovalo na
Pu3+, ktoré sa prenieslo na DGA®Resin. Upravili sme oxidačný stav Pu3+ na Pu4+ pomocou 8
mol.dm-3 HNO3. Plutónium sa vyeluovalo z DGA®Resin s roztokom 11 cm3 0,02 mol.dm-3
HCl, 0,005 mol.dm-3 HF a 0,0001 mol.dm-3 TiCl3. Elúcia neptúnia z TEVA®Resin

sa

uskutočnila roztokom 14 cm3 0,25 mol.dm-3 HCl, 0,005 mol.dm-3 HF a 0,001 TiCl3.
Jednotlivé frakcie boli taktiež mikrozrážané s NdCl3 a boli merané alfa-spektrometricky.

Výsledky a diskusia
Uvedené metódy sa skúmali z hľadiska možnej separácie rádionuklidov plutónia
a neptúnia, pretože nás v prvom rade zaujímala možnosť ich oddelenia. Preto sme
nestanovovali aktivitu
pripravených

241

vzoriek

Pu kvapalnou scintilačnou spektrometriou (LSC), ale aktivitu

sme

merali

na

nízkopozaďovom

alfa-spektrometri

s kremíkovým polovodičovým detektorom. Po alfa-spektrometrickom meraní
beta žiarič

241

237

ORTEC

Np a

242

Pu

Pu sa stanoví LSC. Vzorka, ktorá bola pripravená pre alfa-spektrometriu sa

umiestni do vialky, v ktorom je vzorka rozpustená roztokom obsahujúcim kyselinu boritú,
kyselinu dusičnú a etanol a následne sa zmieša so scintilačným koktejlom.
Na prípravu preparátov pre alfaspektrometrické meranie sme použili techniku
mikrozrážania s chloridmi vzácnych zemín (NdCl3) s následnou ultrafiltráciou cez
mikroporézne filtre, ktoré zároveň slúžili aj ako podložka pre samotnú alfa-spektrometriu.
Chloridy alebo fluoridy vzácnych zemín sa osvedčili ako najvhodnejšie nosiče pre
transuránové prvky. Po pridaní roztoku HF a Nd3+ sa v skúmanej vzorke vytvoria
mikrovlákna, ktoré naviažu nuklidy v treťom a štvrtom oxidačnom stave na svoj povrch. Pre
zlepšenie tvorby sme vzorky zmrazili pri -5 ºC na dobu 30 min. Výhodou tejto metódy je
ľahká dostupnosť a cena.
V prvej metóde sme použili DGA®Resin na odstránenie nežiaducich interferujúcich
rádionuklidov, ako napríklad uránu. Redukciu Np5+ na Np4+ a redukciu Pu6+, Pu5+, Pu4+ na
Pu3+ sme dosiahli sulfaminátom železnatým. Použitím NaNO2 sme upravili oxidačný stupeň
Pu3+ na Pu4+, pričom oxidačné číslo Np4+ sa nemení. Možné interferujúce prvky (U, Am, Th,
Po) boli eluované ako prvé a nakoniec sa eluovalo neptúnium. Alfa-spektrometrickým
meraním sme zistili, že sa uskutočnila separácia Pu, ale nepodarilo sa nám identifikovať Np,
ktoré sa nevyeluovalo, ale ostalo zachytené na kolóne.
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V ďalšej metóde sme použili DGA®Resin a TEVA®Resin na separáciu plutónia
a neptúnia. Pred nanesením na TEVA kolónu sme použili na úpravu oxidačných stupňov 1,5
mol.dm-3 kyselinu amidosulfónovú, 5 mg Fe/cm3 ako Fe(NO3)3 a 1,5 mol.dm-3 kyselinu
askorbovú. Železo, ktoré sa konvertovalo na Fe2+ kyselinou askorbovou, sa pridalo kvôli
redukcii Np5+ na Np4+. Na oxidáciu plutónia sa použil 3,5 mol.dm-3 NaNO2. Po tandemovom
zapojení TEVA a DGA kolóny sme urobili ďalšiu úpravu valenčného stavu použitím roztoku
pozostávajúceho z 3 mol.dm-3 HNO3, 0,1 mol.dm-3 kyseliny askorbovej a z 0,02 mol.dm-3
FeCl2 kvôli redukcii Pu4+ na Pu3+, aby sa plutónium zachytilo na DGA®Resin, ktoré má veľmi
vysokú schopnosť zadržiavania trojvalentných a štvorvalentných aktinoidov v 3 mol.dm-3
HNO3. Nakoniec sme upravili oxidačný stav Pu3+ na Pu4+ pomocou 8 mol.dm-3 HNO3. Táto
oxidácia zvyšuje retenciu Pu na DGA v prítomnosti veľmi malého množstva HNO3, ktoré sa
použilo na odstránenie uránu. Plutónium sa vyeluovalo z DGA®Resin s roztokom 11 cm3 0,02
mol.dm-3 HCl, 0,005 mol.dm-3 HF a 0,0001 mol.dm-3 TiCl3, pričom Ti3+ sa použil na redukciu
Pu4+ na Pu3+. Elúcia neptúnia z TEVA®Resin sa uskutočnila roztokom 14 cm3 0,25 mol.dm-3
HCl, 0,005 mol.dm-3 HF a 0,001 TiCl3. Elúcia

237

Np je podporovaná prítomnosťou Ti3+,

pravdepodobne vytlačením Np4+ z TEVA®Resin za aniónový komplex titánu.

Záver
Podstatou štúdie bola aplikácia spomínaných metód na separáciu transuránových
rádionuklidov plutónia a neptúnia využitím extrakčnej chromatografie ako separačnej metódy.
Na stanovenie oboch rádionuklidov sme použili alfa-spektrometriu. Táto štúdia je založená na
predbežných výsledkoch. Metóda využíva takzvané „extrakčno-chromatografické kartridže” a
„technológiu vákuového boxu” na uľahčenie separácie. Z prvej metodiky vyplýva, že sa
uskutočnila separácia Pu, ale nepodarilo sa nám identifikovať Np, ktoré s najväčšou
pravdepodobnosťou zostalo zachytené na kolóne. Na základe druhého separačného postupu, v
ktorom sme použili tandemové zapojenie TEVA®Resin a DGA®Resin, sme identifikovali
neptúnium a plutónium alfa-spektrometrickým meraním. V budúcich experimentoch chceme
zdokonaliť metódu simultánneho kvantitatívneho a kvalitatívneho stanovenia neptúnia
i plutónia vo vzorkách pôdy použitím extrakčnej chromatografie.
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Theoretical study of structure and stability of X...H2O complexes
(X = H, O, I, HO, HI, I2 and HOI)
Mária Sudolská and Ivan Černušák
Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Department of Physical and Theoretical
Chemistry, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia, m.sudolska@gmail.com

Abstract
Small bimolecular complexes could be formed from chemical species present in the reactor coolant
system of a nuclear pressurized water reactor during an accidental break. Structure and stability of X...H2O (X =
H, O, I, OH, HI, I2 and HOI) complexes are studied theoretically at the second-order perturbation theory (MP2)
and coupled-cluster method including single, double and non-iterative triple substitutions from the reference
wavefunction (CCSD(T)) with aug-cc-pVTZ and ANO-RCC basis sets including scalar relativistic effects. We
use binding energies and hydration enthalpies to estimate stability of the possible complexes. Computational
results are compared with the experimental data where available.

Keywords: iodine; microhydration; ab initio; bimolecular complexes; enthalpy of hydration.

Motivation and goals
Chemical reactions occurring in the reactor coolant system (RCS) of a nuclear
pressurized water reactor (PWR) in a case of a severe accident could be affected by presence
of water steam. Radio-iodine is one of the most important chemical species studied both
experimentally and theoretically to develop models capable of characterizing its behaviour
during an accidental break and consequently its possible release into the environment. At high
temperatures and pressures during a break, iodine can be present as atomic, molecular or in
compounds such as HI and HOI. Atomic hydrogen and oxygen as well as hydroxyl radical
belong to the most relevant additional chemical species in the RCS to react with iodine and/or
iodine containing species. All of above mentioned species form clusters with one or more
water molecules [1, 2].
Complex of hydroxyl radical with water was studied experimentally and theoretically
mainly because of its importance in the atmosphere [3]. Binding energies of complexes of
atomic hydrogen, oxygen and iodine were calculated at different levels of theory [4-8], but to
our knowledge there are not available experimental data on stability of neutral complexes with
respect to H, O or I and water molecule. As for complexes of HI and I2 with one water
molecule, the situation is similar to previous one – experimental data on their binding energies
with respect to monomers are not available [9-12]. On the other hand, complexes of HOI with
water were studied only theoretically so there are not any experimental data on their spectra or
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other properties [13-15].
The aim of this work is to determine possible structure and stability of complexes of
H, O, I, OH, HI, I2 and HOI with one water molecule. Calculated thermodynamic data in the
range 298-1000 K will be used in the future to estimate effect of water on the most relevant
reactions in the RCS of a PWR.

Computational details
Geometry optimizations of all proposed structures were performed at the MP2 level of
theory using aug-cc-pVTZ basis set with effective core potential including scalar relativistic
effects on iodine atom. Frequencies, zero point vibrational energies and other thermochemical
properties were computed in harmonic approximation using the same level of theory and
scaled by the factor of 0.95. These calculations were carried out using GAUSSIAN 03 program
[16].
The second step was to improve electronic energy of all studied systems at CCSD(T)
level of theory as implemented in MOLCAS 7.5 program package [17]. Single point energy
calculations of optimized structures were performed with ANO-RCC basis sets (relativistic
ANO-type basis sets suitable for the estimation of the scalar relativistic effects) on all atoms
with „valence quadruple-zeta plus polarization“-type of contraction (VQZP) and also with
more flexible „LARGE“ contractions. Computed energies were corrected for basis set
superposition error (BSSE) with counter-poise (CP) method [18].

Results and discussion
Optimized structures of all complexes and their geometrical parameters are shown in
Figures 1 – 5 (bond lengths are in Å, angles in deg; subscript “w” refers to the atom or a group
of atoms belonging to water molecule). For complexes of hydrogen and oxygen with one
water molecule we have found only one structure being minimum at the potential energy
surface at the present level of theory (Figure 1). For hydrogen we have also computed H3O
that could be formed from weakly bound H.H2O complex. In the case of iodine we have found
two complexes – first of them is characterized by the interaction between iodine and oxygen
atoms and in the second one hydrogen bond between iodine and one of the hydrogen atoms of
water is formed (Figure 1). There are two possible structures in the case of hydroxyl radical.
In the first one there is hydrogen bond between hydrogen of OH and oxygen of H2O. In the
second structure, hydrogen bound as well, the roles of hydrogen donor and acceptor are
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reversed. First structure, OH.H2O (1), is more stable than the second one, OH.H2O (2) (Figure
2). First of two HI.H2O complexes has structure similar to the first OH.H2O complex and is
more stable than the second one where there is interaction between iodine and oxygen (Figure
3). There are three different structures of I2 with water and four in the case of HOI where
monomers are bound via I and O atoms (I2.H2O 1, Figure 4; HOI.H2O 2 and 3, Figure 5), H
and I atoms (I2.H2O 2 and 3, Figure 4), O atom of water and H atom of HOI (HOI.H2O 1,
Figure 5) or vice versa (HOI.H2O 4, Figure 5). Complexes I2.H2O (1) and HOI.H2O (1) are the
most stable isomers being the global minima at the present level of theory.

Figure 1 Optimized structures of complexes of H, O and I atoms
with water (see text for details)

Figure 3 Optimized structures of
HI.H2O complexes (see text for
details)

Figure 2 Optimized structures of
OH.H2O complexes (see text for
details)

Figure 4 Optimized structures of I2.H2O complexes (see text for
details)
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Figure 5 Optimized structures of HOI.H2O complexes (see text for details)

Calculated enthalpies of hydration for OH.H2O complexes are in Table 1. Complex
OH.H2O (1) is the only one where there are experimental data on stability with respect to
single OH and H2O molecules available. Experimental value -21.51 kJ/mol is the upper limit
of binding energy of the complex with respect to OH and H2O measured by infrared
spectroscopy [3]. Our best estimate -17.73 kJ/mol differs from experimental one only by 3.78
kJ/mol which is still within chemical accuracy ±4.0 kJ/mol. For comparison, our best
estimated dimerization energy of water differs from the experimental value by less than 2
kJ/mol (Table 1).
Calculated enthalpies of hydration for other complexes are in Table 2. Values of
binding energies and hydration enthalpies indicate that for I, HI, I2 and HOI there is always
one structure which is lower in energy in comparison to the others by about three to ten
kJ/mol. Generally, the strongest interaction is between HOI and H2O in HOI.H2O complexes
(for the most stable isomer the predicted hydration enthalpy is −21.78 kJ/mol) followed by the
first I2.H2O complex (-13.06 kJ/mol) and the first I.H2O complex (-11.79 kJ/mol). Differences
in electronic binding energies are a few kJ/mol higher and follow the same trend as the
hydration enthalpies. Interaction energy of H and H2O is very low (less than 1 kJ/mol) and the
formation of H3O is an endothermic process as is indicated by positive value of enthalpy at
298.15 K. It is worth to note that the predicted values of the hydration enthalpies at
CCSD(T)/ANO-RCC-LARGE level of theory with and without CP correction differ by less
than 2 kJ/mol for all of the studied complexes.
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Table 1Enthalpies of hydration of OH and H2O at 298.15 K, in kJ/mol; a from ref. [3], b from ref. [19], c from ref.
[20]
MP2/
aug-cc-pVTZ

CCSD(T)/
ANO-RCC-VQZP
no CP corr.
CP corr.
-19.56
-17.49

CCSD(T)/
ANO-RCC-LARGE
no CP corr.
CP corr.
-18.10
-17.73

Experimental
value
-21.51a

OH.H2O (1)

-19.12

OH.H2O (2)

-10.55

-10.32

-9.71

-9.94

-9.70

-

(H2O)2

-15.01

-15.76

-13.52

-14.13

-13.76

-13.56 ± 3.97b
-15.90 ± 0.29c

Table 2Enthalpies of hydration of X(H2O) complexes with respect to X + H2O (X = H, O, I, HI, I2 and HOI) at
298.15 K, in kJ/mol
MP2/
aug-cc-pVTZ

CCSD(T)/
ANO-RCC-VQZP
no CP corr.
CP corr.

CCSD(T)/
ANO-RCC-LARGE
no CP corr.
CP corr.

H.H2O

0.90

0.70

0.87

0.77

0.79

H 3O

89.50

81.78

85.21

81.58

82.91

O.H2O

-5.92

-6.42

-4.96

-5.25

-5.12

I.H2O (1)

-15.58

-14.00

-10.23

-13.02

-11.79

I.H2O (2)

-9.59

-6.87

-3.05

-4.67

-3.43

HI.H2O (1)

-15.09

-11.03

-8.28

-9.89

-8.84

HI.H2O (2)

-10.09

-8.10

-4.71

-6.93

-5.71

I2.H2O (1)

-21.05

-15.80

-11.40

-15.29

-13.06

I2.H2O (2)

-10.60

-6.64

-0.70

-3.45

-1.59

I2.H2O (3)

-9.51

-4.68

0.82

-1.78

0.03

HOI.H2O (1)

-26.12

-24.96

-21.04

-22.78

-21.78

HOI.H2O (2)

-25.03

-20.77

-16.13

-19.76

-17.88

HOI.H2O (3)

-24.61

-20.20

-15.58

-19.23

-17.35

HOI.H2O (4)

-14.16

-13.31

-9.69

-10.99

-10.06

Conclusions
Calculated binding energies and hydration enthalpies enable us to determine the most
stable complexes of relevant species which may be present in the RCS during a break. The
computed results are in good agreement with experimental values in case of OH.H2O complex
and water dimer. In case of the other complexes our results are consistent with previous
theoretical studies. Methods and basis sets used both for geometry optimization and
consequent single point calculations provide therefore sufficient tool for calculating
thermochemical properties that can be used for determination of rates of chemical reactions
occurring in the RCS. To improve accuracy it is necessary to include also spin-orbit coupling
effects in iodine containing species in the future calculations.
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Diagnostika chemických indikátorov leukémie na povrchu membrán
pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov
Katarína Švihlová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; ursonka@gmail.com

Abstrakt
Priebeh rakoviny ako aj odozvu na prípadnú aplikáciu liečiv sprevádzajú chemické zmeny na povrchu
biologickej membrány. Tieto biologicko-chemické prejavy sú pozorované metódou hmotnostnej spektrometrie
sekundárnych iónov (SIMS). Analyzovala sa myšia leukemická sublínia buniek L1210 a jej biochemické
prejavy, ktorá zodpovedala dvom sadám vzoriek, senzitívnym leukemickým bunkám (S bunky) a bunkám
postupne adaptovaným na liečivo vinkristín (R bunky). SIMS analýza potvrdila, že rakovinu sprevádzajú
biochemické prejavy na povrchu, ktoré možno diagnostikovať. Konkrétne boli pozorované molekulárne ióny
a fragmenty vybraných chemických indikátorov: kyselina sialová, cholesterol, fosfatidylcholín a jeho deriváty.
Pri analýze S buniek sme pozorovali vyššie intenzity signálov sekundárnych iónov vybraných indikátorov
v porovnaní s R bunkami. Navyše sa u týchto vzoriek pozorovali aj veľké komplexy fosfatidylcholínu
s organickým kyselinami s vysokou hmotnosťou, ktoré sa u liečených buniek nepotvrdili.

Kľúčové slová: P-glykoproteín; lektíny; kyselina sialová; SIMS; rakovina

Úvod a formulácia cieľa
Rakovina predstavuje v dnešnej dobe jednu z najobávanejších civilizačných ochorení,
a preto sa na ňu upriamuje väčšia pozornosť. Každý rok ju diagnostikujú 3,2 miliónom
Európanom. Rakovinové bunky majú schopnosť rýchlo a nekontrolovateľne sa rozmnožovať
a rásť,
je

sú

veľmi

chemoterapia,

prispôsobivé
pri

ktorej

okolitému
sa

prostrediu.

stretávame

Jednou

s pojmom

z možností

„multidrug“

liečenia

rezistencia,

ktorá je zodpovedná za neúspešnosť liečby cytostatikami. Metastázujúce rakovinové bunky
majú často vysokú koncentráciu kyseliny sialovej, čo predstavuje vhodný marker
pre diagnózu a celkové riadenie priebehu liečby rakoviny. Viaceré výskumy potvrdzujú,
že počas malignancie, delenia rakovinových buniek a v metastázach dochádza k zmenám
povrchových sacharidov. Na zistenie týchto zmien sa využívajú lektíny, sú to proteíny,
ktoré sú stabilné a dostupné.
Metódou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov s detekčným systémom
založeným na separácii hmotností podľa doby letu iónov („Time of Flight – Secondary Ion
Mass Spectrometry“; ToF-SIMS) sa dá analyzovať povrch biologickej vzorky. Táto metóda
sa vyznačuje vysokou citlivosťou ppm – ppb, priestorovým rozlíšením od 100 nm, poskytuje
kvalitatívnu chemickú informáciu cez molekuly a fragmenty. [1] Veľkou výhodou tejto
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techniky je možnosť priestorovej lokalizácie chemickej informácie v podobe 2D chemickej
mapy.

Materiál a metódy
P-glykoproteín („permeability glycoprotein“; P-gp) je proteín s molekulovou
hmotnosťou 150-170 kDa, ktorý je schopný ovplyvňovať permeabilitu membrány.
Je to integrálny membránový proteín a jeho nadexpresia v bunke súvisí so zníženou hladinou
liečiva v bunke. [2, 3, 4] P-gp je zložený z 1280 aminokyselín.
Lektíny sú proteíny, ktoré vedia prečítať kód cukru a sprostredkovávajú mnohé
biologické procesy. Viažu sacharidy s vysokou afinitou a špecifickosťou. Lektíny majú
viacero funkcií, napr. v signalizačných a adhezívnych procesoch, pri syntéze proteínov,
pri bunkových interakciách počas malignácie. [5, 6]
Kyselina sialová (kyselina N-acetylneuramínová; Neu5Ac) je derivátom kyseliny
neuramínovej (Obr. 1). Kyselina sialová je zodpovedná za záporný náboj na povrchu
membrán, z čoho vyplýva, že voda ako polárna molekula je priťahovaná na tento povrch.
Zvyšky kyseliny sialovej, ktoré sa nachádzajú na koncoch oligosacharidových reťazcov
mnohých plazmových glykoproteínov, chránia tieto proteíny pred pohltením a degradáciou
v pečeni. [5]

Obr. 1 Syntéza kyseliny sialovej

Základným princípom ToF-SIMS (Obr. 2, 3) je bombardovanie povrchu vzorky
primárnymi iónmi s vysokou energiou. Primárny ión preniká materiálom a prenáša
svoju kinetickú energiu na zasiahnuté atómy a molekuly a generuje kolíznu kaskádu,
ktorej výsledkom je emisia atómov, molekúl a fragmentov z povrchu (Obr. 4). Emitované
ionizované častice sekundárne ióny sa extrahujú do kolóny doby letu daným potenciálom,
ktorý im udeľuje rovnakú kinetickú energiu. Vzhľadom na tento fakt ich potom možno
separovať podľa doby ich letu a následne detegovať. Táto technika má kolízny charakter,
a preto sa používa extrémne nízka dávka primárnych iónov, a tak spektrálna informácia
pochádza z neporušeného povrchu a zabezpečuje molekulárnu informáciu. [1]
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Obr. 2 Prístroj ToF-SIMS

Obr. 3 Schéma zariadenia

Obr. 4 Schéma kolíznej kaskády

Ako model P-glykoproteínom sprostredkovanej „multidrug“ rezistencie sme použili
myšiu leukemickú sublíniu buniek L1210, ktorú sme získali z parentálnej senzitívnej línie
(S bunky) postupnou adaptáciou na liečivo vinkristín (R bunky).

Výsledky a diskusia
Hmotnostné spektrum na obr. 5 zodpovedá analýze S buniek, zobrazuje emisiu
sekundárnych častíc, ktoré vznikli fragmentáciou veľkých biologických látok, zaznamenané
pri pozitívnej polarite. Pri najnižších hmotnostiach sú charakterizované atomárne ióny
a pri vyšších hmotnostiach začínajú nižšie uhľovodíky, ktoré zodpovedajú najnižším
fragmentom biologických látok. Sekundárne ióny kyseliny sialovej sú charakterizované
signálmi

pri

hodnotách

m/z

55,

67

a 68.

Sekundárne

ióny

fosfatidylcholínu

sú charakterizované signálmi pri hodnotách m/z 166, 184 a 225. Sekundárne ióny cholesterolu
sú charakterizované signálmi pri hodnotách m/z 369 a 385.
Hmotnostné spektrum na obr. 6 zodpovedá analýze R buniek. Sekundárne ióny
kyseliny sialovej sú charakterizované signálmi pri hodnotách m/z 55, 57, 67, 69 a 86.
Sekundárne ióny fosfatidylcholínu sú charakterizované signálmi pri hodnotách m/z 104, 125,
166, 184 a 224. Sekundárne ióny cholesterolu sú charakterizované signálmi pri hodnotách m/z
369 a 385.
Pri porovnaní dvoch typov vzoriek sme pri analýze S buniek pozorovali vyššie
intenzity signálov sekundárnych iónov. Taktiež sme pozorovali zložité štruktúry
fosfatidylcholínu s organickými kyselinami.
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Obr. 5 Hmotnostné spektrum S buniek

Obr. 6 Hmotnostné spektrum R buniek
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Záver
Pomocou metódy ToF-SIMS sme schopní jednoducho analyzovať povrchy
biologických vzoriek, čo umožňuje priamu diagnostiku tkanivových kultúr z hľadiska
ich reakcie na dané liečivo.
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Abstrakt
Cieľom tejto práce je štúdium mechanizmov sorpcie a kinetických dejov prebiehajúcich na povrchu
tuhej fázy skúmaných adsorbentov. S využitím získaných výsledkov sa stanovili adsorpčné vlastnosti niektorých
prírodných a syntetických adsorbentov v závislosti od ich fyzikálno-chemických interakcií s aniónovými
polutantmi síranov.

Kľúčové slová: adsorpcia; adsorbent ;kinetika; zeolity; sírany

Úvod a formulácia cieľa
Sírany sa vyskytujú takmer vo všetkých vodách, a to vo forme jednoduchého aniónu
SO42– . Spolu s HCO3– a Cl– tvoria hlavný podiel aniónov zastúpených v prírodných vodách
[1]. Ich obsahy vo vodách sú rozdielne, napr. dažďové vody ich obsahujú len v jednotkách
mg.l-1, ale priemyselné odpadové vody aj niekoľko desiatok

mg.l-1. V obyčajných

podzemných a povrchových vodách býva koncentrácia vyššia, pohybuje sa v desiatkach až
stovkách mg.l-1, pričom do podzemných vôd sa sírany dostávajú najmä z rozpúšťania
sádrovca (CaSO4 . 2H2O) a oxidáciou sírnikových rúd. Vo vodárenských tokoch je prípustná
koncentrácia pre sírany 200 mg.l-1, v ostatných tokoch 300 mg.l-1. Vysoké koncentrácie
síranov môže ovplyvniť chuť a senzorické vlastnosti vody a byť príčinou laxatívnych
účinkov. Umelým zdrojom síranov sú odpadové vody, najmä z chemického priemyslu,
banského, strojárskeho, textilného, farmaceutického priemyslu, príp. zo spracovania kovov.
Existuje mnoho chemických a fyzikálno-chemických metód ako odstrániť sírany
z vodných roztokov. Najčastejšie sa využíva bežné zrážanie síranov pomocou vápna. Medzi
ďalšie efektívne technológie sú zaradené procesy iónovýmeny, adsorpcie, nanofiltrácie
a reverznej osmózy, pričom tieto metódy sa využívajú

pre úplnú redukciu obsahu

nežiaducich minerálnych látok [2]. Priemyselné adsorbenty používané ako náplne do
membránových a filtračných systémov, sú tuhé pórovité látky vyznačujúce sa veľkým
špecifickým povrchom (300 až 1500 m2 .g-1) a pórovitou štruktúrou s veľkosťou pórov
niekoľko nm. K lacným environmentálnym adsorbentom, ktoré sa vyskytujú v prírodnom
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prostredí, sa radia lignín, chitín, zeolity, íly, popolčeky, rašelina a piesky [3]. Vzhľadom na
bohaté a rozsiahle ložiská hlinitokremičitanov – zeolitizovaných tufov na východnom
Slovensku pri Nižnom Hrabovci, je potrebné sa zamerať na ich hospodárske využitie v širšej
miere v oblasti čistenia a úpravy vôd [4, 5].
Materiál a metódy
Pre modelový zásobný roztok síranov sa použil Na2SO4 . 10 H2O purum; Lachema
Brno, ČR, s východiskovou koncentráciou síranov 300mg.l-1 .
Pre experimentálne overenie adsorpcie sa použili nasledovné adsorbenty:
1.)

Klinoptilolit

–

prírodný

zeolitový

adsorbent

so

všeobecným

vzorcom

(Na2,K2,Ca)3Al6Si30O72 · 24H2O, ložisko pri Nižnom Hrabovci, dodávateľ Zeocem, a.s.
Bystré, SR; granulometria: 0,2 – 0,5 mm, S(BET): 31,7 m2/g .
2.) Kombinovaný chitosan – zeolitový produkt – prípravený metódou rozvlákňovania na
prístroji Nanospider, TU v Liberci, ČR. Chitosan (Aldrich Co.) je lineárny polykatiónový
polymér, chemicky je to poly-N-glukózoamín; granulometria: 0,2 – 0,5 mm .
3.) Beringit – modifikovaný hlinitokremičitan silno alkalického charakteru, vzniká pri
fluidizácií uhlia s obsahom ílov; (vyrobené v Belgicku); granulometria: < 0,2 mm.
5.) Lignit – slabo sfozilizované hnedé uhlie s obsahom Corg 25 – 35%. Jeho hlavným
komponentom je bitumenózna zložka; granulometria: < 0,2 mm .
6.) GEH102 – granulovaný hydroxid železa, syntetický adsorbent, špecificky vyvinutý na
selektívnu adsorpciu ťažkých kovov, špeciálne arzénu z odpadových vôd. Dodávateľom
GEH102 a GEH104 je Wasserchemie GmbH & Co. KG, Osnabrück, Nemecko, granulometria:
< 0,2 mm, S(BET): 220 m2/g.
7.) GEH104 – adsorbent na podobnej báze ako GEH102 s aktívnymi substanciami Fe(OH)3 a
β-FeOOH (akagenit), ktorý je špeciálne aktivovaný na odstraňovanie fosforečnanov;
granulometria: < 0,2 mm, S(BET): 220 m2/g.
8.) Klinoptilolit – prírodný zeolitový adsorbent, ložisko Tasajeras, Kuba; granulometria: < 0,2
mm.
9.) Klinoptilolit – prírodný zeolitový adsorbent, Juhoafrická republika (JAR); granulometria:
< 0,2 mm.
Kinetika adsorpcie sa vykonávala v stacionárnom režime za stáleho pretrepávania suspenzie v
horizontálnej trepačke Water Bath Shaker Type 357 ELPAN (210 kmitov/min) do max. 4
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hodín pri stálej laboratórnej teplote 25 °C, pričom sa použilo 0,30 g adsorbentu a 30 ml
modelového roztoku s východiskovou koncentráciou 300 mg.l-1 .
Rovnovážne koncentrácie síranov po adsorpcii v modelových roztokoch sa stanovili
na izotachofertickom analyzátore ZK– 02 (Villa Labeco, SR) na Chemickom ústave Prif UK.
Výsledky a diskusia
K vyhodnocovaniu analytických výsledkov sa použili pomocné vzorce pre výpočet
adsorpčnej kapacity (mg.g-1) a adsorpčnej účinnosti (%). Na obr. 1 je možné vidieť, že
najvyššia adsorpčná kapacita bola zaznamenaná v dvoch prípadoch, a to pri synteticky
pripravených adsorbentoch GEH102 a GEH104. Strednú a slabú účinnosť preukázali prírodné
adsorbenty lignit, beringit, bentonit, všetky tri klinoptilolity a kombinovaný chitosanzeolitový produkt.

Obr. 1 Adsorpčná účinnosť η (%) skúmaných adsorbentov pre odstraňovanie síranov
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Na analýzu nami získaných výsledkov z časovej závislosti zachytávania síranov na tuhom
povrchu adsorbentov sa použili kinetické modely pseudo prvého poriadku podľa Lagergrena
(1898)

a pseudo druhého poriadku podľa McKeyho a Hoa (1999), pričom spracované

výsledky (program Qtiplot) sú prezentované tabelárne (tab. 1) a graficky (obr. 2) [6, 7].
Tab. 1 Konštanty kinetických rovníc pseudo prvého a pseudo druhého poriadku pre SO42−
pseudo prvý poriadok
adsorbent

k1

(min-1)

a rov

(mg.g-1)

R2

pseudo druhý poriadok
k2

(g.mg-1.min-1)

a rov

(mg.g-1)

R2

klinoptilolit (Nižný Hrabovec, SR)

1,265

1,2

0,9912

0,941

1,43

0,9839

kombinovaný chitosan-zeolitový produkt

1,963

1,3

0,9803

1,822

1,5

0,9928

bentonit

1,252

1,6

0,9376

0,650

1,95

0,9236

beringit

3,403

1,5

0,9904

4,222

1,6

0,9977

lignit

3,208

3,4

0,9992

1,898

3,5

0,9984

GEH

102

7,696

11,4

0,9992

4,813

11,5

0,9996

GEH

104

4,597

12,0

0,9999

1,219

12,3

0,9982

klinoptilolit (Juhoafrická republika)

2,448

1,2

0,9729

2,881

1,31

0,9896

klinoptilolit (Tasajeras, Kuba)

2,458

1,1

0,9737

2,899

1,27

0,9846

*arov (mg.g-1) – rovnovážna adsorpčná kapacita; k1 (min-1) – rýchlostná konštanta rovnice pseudo prvého poriadku;
k2 (g.mg-1.min-1) – rýchlostná konštanta pseudo druhého poriadku; R2 – koeficient determinácie

Obr. 2 Kinetika adsorpcie jednotlivých adsorbentov pre sírany
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Záver
Údaje hore uvedených grafoch potvrdili, že kinetika adsorpcie na študovaných
adsorbentoch je kontinuálna, pričom v niektorých prípadoch (GEH 102, GEH 104) sa rovnováha
dostavila veľmi rýchlo (po prvej polhodine). Rozdiel v adsorpčnej kinetike a v kapacite medzi
klinoptilolitmi z troch rôznych ložísk je nepatrný. Všetky tri zeolity v nedostatočnej miere
odstraňujú SO42– z vôd. Snahou domácej a medzinárodnej vedeckej komunity je preto
vytvoriť univerzálny kompozitný adsorbent, ktorý by bol schopný odstraňovať aj tieto anióny
[8, 9, 10]. Keďže Slovensko je mimoriadne bohaté na tieto nerudné suroviny, v rámci nášho
výskumu sa snažíme domáci prírodný klinoptilolit obohatiť o nové funkčné skupiny na jeho
povrchu tak, aby z vôd odstraňoval aj aniónové polutanty a pritom zostal naďalej
ekonomickým a ľahko dostupným adsorbentom.

Poďakovanie
Výskum je vykonávaný za finančnej podpory MŠ SR v rámci projektu VEGA
1/0193/09 a slovensko-čínskej spolupráce SK-CN-0002-09.
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Príprava aryl(ferocenyl)metanolov enantioselektívnou adíciou
arylborónových kyselín na ferocénové karbonylové zlúčeniny

Pavol Tisovský, Mária Mečiarová, Radovan Šebesta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; tisovsky@fns.uniba.sk

Abstrakt
Enantiomérne obohatené ferocénové alkoholy sú dôležité intermediáty pri syntéze rôznych chirálnych
ferocénových ligandov. V rámci nášho štúdia sme sa zamerali na možnosti ich prípravy katalytickou
enantioselektívnou adíciou arylborónových kyselín na ferocénové karbonylové zlúčeniny. Najlepšie výsledky
sme dosiahli, ak sme ako katalyzátor použili ferocénový oxazolínový alkohol a arylačné činidlo generované
z borónovej kyseliny a dietylzinkia. Aryl(ferocenyl)metanoly boli pripravené s výťažkami do 97%
a enantiomérnymi čistotami do e.r. 98:2.

Kľúčové slová: ferocén, alkohol; asymetrická katalýza; borónové kyseliny; zinok

Úvod a formulácia cieľa
Chirálne diarylmetanoly sú zlúčeniny zaujímavé jednak ako intermadiáty rôznych
biologicky aktívnych látok, vrátane farmaceutík, ako aj potenciálne ligandy pre asymetrické
katalytické reakcie.
Bolm a kol. opísali prvý katalytický systém pre reakcie prenosu arylu, ktorý využíva
ako katalyzátor derivát ferocénu L1 a zinočnaté činidlo tvorené in situ z arylborónovej
kyseliny a dietylzinkia [1]. 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 1) sa získali príslušné alkoholy s vysokými hodnotami ee
(90−95%).

O

PhB(OH)2 + Et2 Zn

1) PhMe, 60 °C 12h
2) L1 (10mol%)
3) ArCHO, 10 °C, 12h
Ar = 4-ClC6H4, 1,1`-bifenyl,
4-MeC 6H 4,ferocén
2-MeOC6H4

OH
Ar

L1 =
Fe

Ph

N
OH
PhPh

tBu

33-95%
90-95% ee

Obr. 1 Adícia kyseliny fenylborónovej na aldehydy

V porovnaní s podmienkami, kde sa ako zdroj arylu používa difenylzinkium sú tieto hodnoty
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ee oveľa vyššie.
Braga a kol. študovali katalytické arylácie aromatických aldehydov s arylborónovými
kyselinami v podmienkach mikrovlnného žiarenia (obrázok 2). [2] Mikrovlnné žiarenie
výrazne skrátilo reakčné časy. Produkty sa získali vo výťažku do 97% hodnotami ee až do
98%.
Ar 1B(OH)

2

+ Et 2Zn

Ar1 = Ph
4-ClC6H 4
4-MeC6 H 4

toluén, MWI, 10 min.
L2 (10 mol%)
Ar 2CHO, MWI, 5min.
Ar2 = Ph
4-ClC 6H 4
4-MeC 6H 4
2-ClC 6H 4
2-MeC 6H 4

OH
* 2
Ar1
Ar
88-97%
70-98% ee

Ph
Ph

H 3C

OH
N
Tr
L2

Obr. 2 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 ferocén-1,1´-dikarbaldehydu.

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 1H a 13C spektrá.
Ako rozpúšťadlo bol použitý CDCl3. TLC sa uskutočnila na SiO2 platničkách. Enantiomérny
nadbytok bol stanovený na HPLC použitím kolóny s chirálnou stacionárnou fázou – Chiralcel
OD-H alebo Chiralpak AD-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 metóde, ktorú opísal Bolm [1] reaguje najprv arylborónová kyselina s dietylzinkiom
za vzniku aryl etyl zinočnatého činidla. Táto transformácia však vyžaduje tvrdšie podmienky
(12 h pri 60°C). Preto sme sa rozhodli pri tomto kroku využiť mikrovlnné žiarenie. Reakcia
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prebehne za 10 minút v porovnaní s niekoľkohodinovým zahrievaním. Vzniknuté
arylzinočnaté činidlo sa následne zmieša s ligandom L1 alebo L3 a ferocénkarbaldehydom
(1). Adícia prebieha dobre pri laboratórnej teplote (72 % výťažok alkoholu 2 po 24 h). Ak sa
reakcia uskutočnila pri 6°C hodnota enantiomérneho nadbytku alkoholu 2 sa zvýšila, ale bolo
potrebné predĺžiť reakčný čas na 72 hodín (tabuľka 1 pokus 2). Tieto podmienky sme
následne použili pri adícii série arylborónových kyselín na ferocénkarbaldehyd (obrázok 3).
OH

1. Toluén
MWI (60 °C, 10 min)
2. L1 or L3 (10 mol%)
ArB(OH)2 + Et2Zn

3. FcCHO, 24 h

Ar
Fe
(R)-2

O
R
N
OH
Fe
Ph Ph
L1, R = tBu
L3, R = iPr

Obr. 3 Asymetrická adícia arylborónových kyselín katalyzovaná ligandami L1 a L3

Najlepší výsledok sa získal v prípade použitia fenylborónovej kyseliny. Príslušný
alkohol 2a bol izolovaný v 95% výťažku a enantiomérnou čistotou 93:7 e.r. Výsledky
enantioselektívnej adície arylborónových kyselín na ferocénkarbaldehyd (1) sú zhrnuté
v tabuľke 1.
Tab. 1 Výsledky asymetrickej adície arylborónových kyselín katalyzovanej ligandami L1 a L3

a

Pokus Ligand Ar
Produkt Výťažok (%)a
e.r.b
1
Ph
95
93:7c
L1
2a
2
Ph
70
93:7
L1
2a
2
Ph
72
88:12d
L1
2a
3
4-MeOC6H4
62
60:40
L1
2b
4
2-MeOC6H4
95
69:31
L1
2c
5
4-FC6H4
96
76:24
L1
2d
6
4-ClC6H4
96
80:20
L1
2e
7
4-BrC6H4
54
82:18
L1
2f
8
3-BrC6H4
43
80:20
L1
2g
9
2-BrC6H4
26
77:23
L1
2h
10
4-IC
H
97
87:13
L1
2i
6 4
11
4-CNC6H4
30
71:29
L1
2j
12
Naftalén-1-yl
46
83:17
L1
2k
13
Furán-2-yl
56
56:44
L1
2l
14
Pyridýn-3-yl
0
L1
2m
15
Ph
60
85:15
L3
2a
Izolovaný výťažok čistého alkoholu 4. b Stanovené pomocou HPLC s chirálnou kolónou (Chiralcel OD-H).

c

Reakčný čas 72 h. d Reakcia uskutočnená pri r.t.
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Taktiež sme skúmali stabilitu produktov adície 2. Keď sa k roztoku alkoholu 2b
pridala silná kyselina, napr. CF3COOH, dochádzalo k jeho rozkladu. Po miešaní alkoholov 2a
a 2b vo vode počas 72 h zostala enantiomérna čistota nezmenená.
Bolm opísal pozitívny efekt dimetylpolyetylénglykolu na arylácie aldehydov tohto typu. [3]
Preto sme sa rozhodli skúmať vplyv prídavku polyetylénglykolu (PEG 1500) (Mr = 1500) pri
reakcii PhB(OH)2 s ferocénkarbaldehydom. Reakcia prebiehala podstatne rýchlejšie (16 h
v porovnaní so 72 h) a produkt 2a bol izolovaný s mierne vyššou enantiomérnou čistotou e.r.
97:3. PEG 1500 mal podobný efekt pri použití iných arylborónových kyselín (tabuľka 2).
V prípade použitia 4-metoxyfenylborónovej kyseliny sme izolovali produkt adície etylu nie
arylového zvyšku. Fakt, že len 10 mol % PEG 1500 je dostatočné množstvo, poukazuje na
vznik aktívnejšieho katalytického činidla.

Tab. 2 Efekt PEG 1500 pri adícii vybraných boronových kyselína na ferocénkarbaldehyd
Ar
Ph
4-ClC6H4
2-BrC6H4
4-BrC6H4
4-MeOC6H4

Výťažok(%)
98
98
60
71
-

e.r. (R):(S)
97:3
97:3
88:12
87:13
n.d.

Po dosiahnutí týchto výsledkov sme sa zamerali na štúdium možnosti prípravy
chirálnych diolov pomocou adície arylborónových kyselín na ferocén-1,1´-dikarbaldehyd (3).
Arylborónove kyseliny reagovali dobre s 1,1`-bisferocénkarbaldehydom za vzniku chirálnych
diolov 4 s dobrými výťažkami (52-65%) a vysokou enantiomérnou čistotou (až do e.r. 98:2).
V tomto prípade bol chirálny produkt sprevádzaný vznikom malého množstva mezo produktu
(obrázok 4).

Obr. 4 Asymetrická adícia arylborónových kyselín na 1,1`-bisferocénkarbaldehyd
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V tabuľke 3

sú

zhrnuté výsledky arylácie

ferocén-1,1´-dikarbaldehydu

(3)

katalyzované L1. Aj v tomto prípade sme študovali vplyv prídavku PEG 1500 na priebeh
reakcie. Prídavok katalytického množstva PEG 1500 viedol k miernemu zvýšeniu chemických
výťažkov aj enantiomérnej čistoty získaných produktov. V tomto prípade sa tiež znížil podiel
mezo formy produktu 4.
Tab. 3 Výsledky asymetrickej adície arylborónových kyselín na 1,1`-bisferocénkarbaldehyd
Aditívum
Výťažok(%)
(R*,R*)-4:(R,S)-4b e.r. (R,R):(S,S)b
65
88:12
97:3
Ph
PEG 1500
80
94:6
98:2
4a
4-Cl-C6H4
57
70:30
85:15
4b
4-Cl-C6H4
PEG 1500
75
87:13
85:15
4b
2-Br-C6H4
40
92:8
79:21
4c
4-Br-C6H4
52
89:11
85:15
4d
4-Br-C6H4
PEG 1500
67
92:8
88:12
4d
a
b
Izolovaný výťažok čistého alkoholu 4. Stanovené pomocou HPLC s chirálnou kolónou (Chiralcel OD-H alebo
Ar
Ph

Produkt
4a

Chiralpak AD-H).

Záver
Adíciu arylborónových kyselín na ferocénkarbaldehyd sa podarilo zoptimalizovať
z hľadiska chemických výťažkov aj z hľadiska enantioselektivity. Pomocou tejto metódy je
možné pripraviť širokú paletu aryl(ferocenyl)metanolov. Optimálne reakčné podmienky sme
následne aplikovali na reakcie ferocén-1,1´-dikarbaldehydu, pričom sa získali dioly s vysokou
enantiomérnou čistotou.
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Možnosti stanovenia As a Sb v nekontaminovaných pôdach metódou
atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou
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Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; torokpetike@gmail.com

Abstrakt
Prezentovaná práca je zameraná na porovnanie stanovenia As a Sb metódou Solid Sampling ETAAS
(priama analýza pevných vzoriek) a konvenčnou ETAAS využívajúce rozklad v referenčných materiáloch pôd.
Pre rozklad pôdnych vzoriek sa zvolili celkový rozklad s postupným použitím koncentrovanej HNO3, HClO4,
HF za atmosférického tlaku, výluh s lúčavkou kráľovskou podľa ISO normy 11466 a výluh s lúčavkou
kráľovskou podporovaného mikrovlnným žiarením. Výťažky (vztiahnuté na certifikovaný obsah) získané
použitím SS-ETAAS a konvenčnej ETAAS po totálnom rozklade vzoriek sa pohybujú medzi 93 až 106% pre As
a medzi 99 až 91% pre Sb, ktoré môžeme považovať za uspokojivé. Nízke výťažky (do 87% pre Sb a do 71%
pre As) boli zistené pri použitia výluhu lúčavkou kráľovskou podľa ISO normy obe prvky. Výluh lúčavkou
kráľovskou za použitia mikrovĺn poskytoval nízke výťažky pre As ale pre Sb dosiahli uspokojivé hodnoty 8996%.

Kľúčové slová: arzén; antimón; pôda; rozklad pevnej vzorky; priama analýza

Úvod
Arzén a antimón patria medzi analyticky významné a zaujímavé prvky, kvôli ich
potenciálnej kumulácii v životnom prostredí a značnej toxicite [1]. Na analýzu uvedených
vzoriek sa úspešne používa atómová absorpčná spektrometria elektrotermickou atomizáciou
(ETAAS), ktorá je stále veľmi populárna analytická technika [2-5], hlavne pre svoju vysokú
citlivosť. Pri analýze konvenčnou ETAAS sa pracuje s roztokmi, čo znamená, že kvapalné
vzorky sa môžu analyzovať priamo, po skoncentrovaní alebo zriedení. Pevné vzorky sa musia
previesť do roztoku najčastejšie pomocou rozkladu kyselinami [6,7]. Značný problém spojený
s rizikom kontaminácie vzorky počas úpravy vzorky je možné minimalizovať použitím
rozkladu podporovaného mikrovlnným žiarením v uzatvorených nádobách [8] alebo využiť
priame dávkovanie pevnej vzorky do elektrotermického atomizátora (Solid Sampling
ETAAS, SS-ETAAS) [9-11]. Výhoda tejto metódy v porovnaní s konvenčnou ETAAS je
možnosť analýzy tuhých vzoriek bez predchádzajúceho rozkladu, čo vedie k značnému
skráteniu celkového času analýzy a k minimalizácii rizika kontaminácie [10]. Tiež nie je
zanedbateľná potenciálna možnosť využitia SS–ETAAS ako alternatívnej techniky ku
konvenčnej ETAAS využívajúcej rozklad vzorky pri analýze pôd pre kontrolu kvality
výsledkov a hodnotenia homogenity vzorky.
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Materiál a metódy
Všetky roztoky použité v tejto práci boli pripravené s deionizovanou vodou zo
zariadenia Water PRO-PS (Labconco, Kansas City, USA). Na prípravu kalibračných roztokov
a roztokov modifikátorov bola použitá 1% v/v kyselina dusičná od firmy Merck. Kalibračné
roztoky a roztoky modifikátorov boli pripravené vhodným zriedením štandardných
jednoprvkových roztokov (Merck) s koncentráciou prvku 1.000 g.l-1 (v prípade As, Sb, Ir, Ru)
alebo 10.00 g.l-1 (v prípade Mg a Pd). Základné charakteristiky analyzovaných pôdnych CRM
sú uvedené v Tab. 1. Referenčné materiály a boli dodané Ústavom rádioekológie a využitia
jadrovej techniky v Košiciach. Na stanovenie As a Sb boli použité spektrometre AAS 5EA
(Analytik Jena, Jena, Nemecko) a 1100B s atomizátorom HGA 700 (obe od firmy Perkin
Elmer, Norwalk, USA). Pracovné podmienky pre stanovenie As a Sb v pôdach metódou
ETAAS sú uvedené v Tab. 2. Pôdne vzorky pred priamou analýzou sa vážili na mikrováhach
M500P s rozlíšením 1 µg (Sartorius, Göttingen, Nemecko). Ako ochranný plyn bol použitý
vysokočistý argón (Messer Tatragas a.s., Bratislava).
Tab. 1 Analyzované pôdne certifikované referenčné materiály
Pôdny referenčný
materiál
S–MS č. 12-01-08
S–SP č. 12-01-09
S–VM č. 12-01-04

Typ pôdy

Miesto

ORTHIC LUVISOLS
RENDZINA
EUTRIC CAMBISOL

Šarišské podolie
Silická planina
Medzevská pahorkatina

Hĺbka
odberu (cm)
0–5
0–5
0–5

Tab. 2 Pracovné podmienky pre stanovenie As a Sb v pôdach metódou ETAAS
Analytická metóda
Prvok
Zdroj žiarenia
Analytická čiara
Teplota pyrolýzy
Teplota atomizácie

Solid Sampling-ETAAS
As
Sb
HCLa
HCLa
197,2 nm
206,8 nm
1. krok 500°C
1. krok 400°C
2. krok 850°C
2. krok 800°C
2450°C
2400 °C
20 µg Pd+
50 µg Pd+
10 µg Mg(NO3)2+
5 µg Mg(NO3)2+
1000 µg Irc
1000 µg Ruc

Roztoková ETAAS
As
Sb
EDLb
EDLb
189,0 nm
217,6 nm
1100°C

1200°C

2300°C

2000°C
2,5 µg Rh +
2,5 µg Rh +
Modifikátor
100 µg AAd +
50 µg AAd
100 µg NH4F
0,2-0,8 ngf
0,5-2,0 ngf
Kalibrovaný
e
e
0,5-5,0 ng
1,0-7,5 ng
-1
rozsah
(10-40 µg.l )
(25-100 µg.l-1)
Použité navážky
0,15-0,35 mg
0,15-0,77 mg
a
výbojka s dutou katódou, b bezelektródová výbojka, c permanentný modifikátor, d kyselina askorbová,
e
dávkovaný objem kalibračného roztoku 10µl, f dávkovaný objem kalibračného roztoku 20 µl

Celkový rozklad pôd za mokra pri atmosférickom tlaku (za postupného použitia
koncentrovanej HNO3, HClO4 a HF) sa uskutočnil v teflónových miskách na pieskovom
kúpeli [12]. Pseudototálny rozklad vzoriek (výluh lúčavkou kráľovskou) bol uskutočnený vo
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varnej banke, pod spätným chladičom, podľa ISO normy č. 11466 alebo v mikrovlnnom
extrakčnom zariadení [13] MARS Xpress dodanej firmou CEM (North Carolina, USA).

Výsledky a diskusia
Pre stanovenie As metódou ETAAS sa používa najčastejšie čiara 193,7 nm, pričom
meranie pri tejto vlnovej dĺžke je zaťažené spektrálnou interferenciou hliníka. Analýza
pevných vzoriek prebiehala pri alternatívnej analytickej čiare 197,2 nm a v prípade
rozložených vzoriek (totálny rozklad, výluh lúčavkou kráľovskou) sa použila najcitlivejšia
čiara As (189,0 nm) pretože obidve zmienené čiary nie sú ovplyvnené spektrálnou
interferenciou hliníka [2]. Pri roztokovej ETAAS vďaka vysokej citlivosti je možné vzorky
dostatočne zriediť, čo napomáha minimalizovať matricový efekt.
Hlavná analytická čiara antimónu (217,6 nm) je zaťažená interferenciou vyvolanou
zlúčeninami P, Si a disponuje vysokou citlivosťou a preto pre naše účely nie je vhodná [5].
Alternatívna čiara 206,8 nm disponuje vhodnou citlivosťou pre priame stanovenie Sb
v pôdach. Kvôli nízkym obsahom Sb v pôdach bolo nevyhnutné merať rozložené vzorky pri
najcitlivejšej čiare Sb, pričom interferencie bolo nutné potlačiť voľbou vhodného
modifikátora.
Pri stanovení As sme zistili, že počas atomizácie vyparovanie tuhej matrice vyvolalo
extrémne vysoké pozadie, ktoré malo rýchly nárast (až 12 absorpčných jednotiek za sekundu)
a preto ho korekčný systém použitého spektrometra nevedel vykompenzovať. Použitie
permanentného modifikátora irídia v množstve 500 µg (pre pokrytie platformy) na jednej
strane prinieslo očakávané zníženie nárastu a tiež aj celkovej hodnoty nešpecifickej absorpcie,
pritom však permanentný modifikátor nevedel zaistiť dostatočnú stabilitu analytu
(pravdepodobne kvôli obmedzeného kontaktu medzi modifikátorom a pevnou vzorkou). Preto
pre úspešné stanovenie As v pôdach je nutné použiť kombináciu modifikátora v roztoku
(Pd/Mg(NO3)2) s permanentným modifikátorom (Ir). Kvapalný modifikátor zaistí stabilizáciu
analytu a permanentný modifikátor zabrzdí zložky matrice vytvárajúce rýchly nárast
nešpecifickej absorpcie.
Pri optimalizácii analytických parametrov pri stanovení Sb v pôdnych vzorkách sme
postupovali podobne ako pri stanovení As. Vhodný výber rezonančnej čiary nám zaistilo
pomerne nízku nešpecifickú absorpciu pri atomizácii, ale pri použití zmesného modifikátora
Pd/Mg(NO3)2 bol spozorovaná skreslená dobeh signálu, to isté platí aj pri použití kombinácie
Pd/Mg(NO3)2/Ir. Problém sa vyriešil iba použitím kombinácie Pd/Mg(NO3)2/Ru. Ďalej sme
zistili, že horčík má na signál Sb nezanedbateľný vplyv, optimálne množstvo bolo v rozsahu 5

1104

CHÉMIA

až 10 mg Mg(NO3)2 na jednu analýzu, nad touto hmotnosťou už Mg pôsobil ako interferent
a znižoval absorpčný signál analytu.
Pre stabilizáciu analytov a elimináciu prípadných interferencií vyskytujúcich pri
analýze

rozložených

vzoriek

a výluhov

boli

porovnané

účinnosti

nasledujúcich

modifikátorov: 5 µg Pd, 5 mg Rh, 5 µg Rh+3 µg Mg(NO3)2, 5 µg Rh+100 µg NH4NO3, 5 µg
Rh+100 µg NH4F, 2,5 µg Rh+100 µg NH4F+1000 µg kyselina citrónová, 2,5 µg Rh+100 µg
kyselina askorbová, 2,5 µg Rh+100 µg NH4F+100 µg kyselina askorbová. V prípade
stanovenia As ako najvhodnejší sa javil zmesný modifikátor pozostávajúci z 2,5 µg Rh a 100
µg kyseliny askorbovej, pričom vzácny kov stabilizoval analyt a kyselina askorbová svojimi
redukčnými účinkami eliminoval interferenciu chloridov (pri rozkladu vzoriek sa používa aj
koncentrovaná HCl). Pri stanovení Sb bolo nutné použiť kombinovaný modifikátor 2,5 µg
Rh, 100 µg kyseliny askorbovej a 100 µg NH4F. Fluorid amónny v uvedenej zmesi účinne
odstraňuje matricové prvky Al, Si, Fe (ich prevedením na prchavé fluoridy), ktoré spôsobujú
interferencie počas atomizácie. Použitím uvedených modifikátorov bolo možné vyhodnotiť
obsah As a Sb v rozložených vzorkách pomocou metódy kalibračnej krivky pretože matricový
efekt bol efektívne potlačený. V Tab. 3 sú uvedené výsledky získané priamou analýzou
pevných vzoriek a porovnané s výsledkami získanými výluhom lúčavkou kráľovskou (LK)
a výsledkami získanými celkovým rozkladom.

Tab. 3 Porovnanie stanoveného obsahu (prezentované ako priemerná hodnota ± smerodajná odchýlka
počítaná zo 4 hodnôt pri roztokovej ETAAS a z 10 hodnôt pri SS-ETAAS) As a Sb vo vzorkách pôd SS-ETAAS
a roztokovou ETAAS
Priame stan.c,
Tot. rozkladd,
Výluh LKe,
Výluh LK s MWf,
-1
-1
-1
µg.g
µg.g
µg.g
µg.g-1
8.98±0.75
9.71±0.55
5.87±0.17
7.36±0.18
S-MS
9.36±0.49
95,9% g
104% g
62,7% g
78,6% g
12.6±1.8
14.2±0.8
9.47±0.12
11.2±0.5
As
S-VM
13.6±2.3
92,6% g
104% g
69,6% g
82,4% g
13.1±1.8
14.9±0.7
10.0±0.4
11.6±0.4
S-SP
14.0±1.4
93,6% g
106% g
71,4% g
82,9% g
1.89±0.28
1.90±0.21
1.09±0.18
1.84±0.09
S-MS
1.92±0.07
98,4% g
99,0% g
56,8% g
95,8% g
4.62±0.42
4.56±0.37
3.99±0.25
4.53±0.34
Sb
S-VM
4.58±0.23
101% g
99,6% g
87,1% g
98,9% g
1.99±0.18
1.18±0.15
1.88±0.21
1.96±0.22
S-SP
2.11±0.08
92,9% g
94,3% g
55,9% g
89,1% g
a
b
c
d
certifikovaný referenčný materiál, certifikovaná hodnota, priame stanovenie, totálny rozklad, e výluh
lúčavkou kráľovskou, f výluh lúčavkou kráľovskou podporovaný mikrovlnami, g percentuálny výťažok
stanovenia vypočítaný podľa rovnice cstanovený/certifikovaný.100%
Prvok

CRMa

Cert.b,
µg.g-1
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Výťažky (vztiahnuté na certifikovaný obsah) získané použitím SS-ETAAS
a konvenčnej ETAAS po totálnom rozklade vzoriek sa pohybujú medzi 93 až 106% pre As a
medzi 93 až 101% pre Sb, ktoré môžeme považovať za uspokojivé. Nízke výťažky (do 87%
pre Sb a do 71% pre As) boli zistené pri použitia výluhu LK podľa ISO normy obe prvky.
Výluh LK za použitia mikrovĺn poskytoval nekvantitatívne výťažky pre As ale pre Sb sa
dosiahli uspokojivé hodnoty 89-96%. Je možné skonštatovať, že v porovnaní s konvenčnou
ETAAS vyžaduje metóda SS-ETAAS najkratší čas analýzy pri zachovaní spoľahlivosti
získaných výsledkov. Výsledky stanovení poukázali aj na to, že pre Sb je použitie výluhu LK
podporovanými mikrovlnami vynikajúcou alternatívou ku totálnemu rozkladu vzoriek.
Použitím mikrovlnného extrakčného zariadenia môžeme získať uspokojivé výťažky Sb pri
znížení času potrebného pre úpravu vzorky, pretože výluh LK podporovaný mikrovlnami trvá
približne 2-3 hodiny porovnaním s totálnym rozkladom, ktorý trvá až 3 dni.

Záver
Priama analýza pevných vzoriek metódou ETAAS predstavuje vhodnú analytickú
metódu na stanovenie As a Sb vo vzorkách pôd. Pri stanovení bizmutu vo všetkých vzorkách
bolo nutné použiť chemickú modifikáciu. V prípade priamej analýzy pevných vzoriek sa na
tento účel osvedčilo použitie kombinácie permanentne naneseného Ir (pre As) alebo Ru (pre
Sb) s roztokom Pd a Mg(NO3)2 pre zaistenie účinného rozrušenia anorganickej matrice.
Naopak pri analýze rozložených vzoriek použitie paládia spôsobilo zvýšenie rušivých
vplyvov z matrice. Uvedený problém bolo možné vyriešiť vymenením Pd za Rh, ktorý
efektívne zabránil stratám analytu počas pyrolýzy ale taktiež dovolil použiť pomerne nízku
teplotu atomizácie (2300 °C pre As a 2000 °C pre Sb). Nízka teplota atomizácie napomáhala
úspešnému oddeleniu analytu od rušivých matricových zložiek. Interferencia vyvolaná
vysokým obsahom chloridov v rozložených vzorkách a vo výluhoch lúčavkou kráľovskou
bola eliminovaná prídavkom kyseliny askorbovej. Pri stanovení Sb bolo nutné použiť aj
fluorid amónny, ktorý účinne odstraňuje matricové prvky Al, Si, Fe, spôsobujúce
interferencie počas atomizácie.
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Stanovenie dusitanov a dusičnanov, biomarkerov vzniku neurotransmitera
oxidu dusnatého v mozgovomiechovom moku,
kapilárnou elektroforézou na čipe
Peter Troška1, Marián Masár1, Richard Chudoba2, Michal Horčičiak1, Dušan Kaniansky1
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Analytickej chémie,
Mlynská Dolina CH-2, 84215 Bratislava, Slovenská republika; troska@fns.uniba.sk
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Abstrakt
Práca sa zaoberá stanovením aktuálnych koncentrácií dusitanov a dusičnanov, biomarkerov oxidu
dusnatého, indikátora rôznych neurologických ochorení (zápal mozgových blán, skleróza multiplex,
Parkinsonova choroba) v mozgovomiechovom moku (CSF) na elektroforetickom čipe. Čip so systémom spájania
separačných kanálikov (CC) pracoval v on-line režime izotachoforéza - kapilárna zónová elektroforéza (ITPCZE) s vodivostnou detekciou. ITP-CZE separačné podmienky umožnili selektívny prenos zakoncentrovaných
analytov do 2. separačného stupňa, kde došlo k ich rýchlemu rozlíšeniu v micelárnom prostredí. Nízke
koncentračné limity detekcie dusitanov a dusičnanov (cca. 0,2 µg/l, resp. 3 nmol/l) boli dosiahnuté na CC čipe so
zvýšenou dávkovacou kapacitou, keď objem dávkovanej vzorky (cca. 10 µl) bol približne rovnaký ako objem
separačných kanálikov. Na odstránenie interferujúcich makrozložiek prítomných vo vzorkách CSF bola
implementovaná extrakčná predúprava na báze Ag+ sorbentu (SPE). Vypracovaná SPE-ITP-CZE metóda na čipe
bola plne integrovaná do analýz reálnych vzoriek CSF.

Kľúčové slová: Oxid dusnatý; dusitany; dusičnany; kapilárna elektroforéza na čipe; SPE
Úvod a formulácia cieľa
Záujem o stanovenie a dusitanov a dusičnanov v rôznych telových tekutinách sa
v uplynulých rokoch významne zvýšil. Tieto ióny sú do ľudského tela prijímané potravou,
alebo ich telo produkuje endogénne z oxidu dusnatého (NO) [1]. NO pôsobí v imunitnom
systéme ako mediátor, ovplyvňuje prietok krvi cievami a neurotransmisiu [2]. V ľudskom
organizme je syntetizovaný z aminokyseliny L-arginínu pomocou enzýmu NO-syntázy [3].
Miera produkcie NO je ovplyvnená poruchovou aktivitou rôznych zápalových ochorení,
akými sú napríklad astma, zápal močového mechúra a zápal slepého čreva [4]. Oxidačné
produkty NO nachádzajúce sa v telových tekutinách sú rovnako ako NO indikátormi rôznych
neurologických ochorení. Napríklad zvýšené koncentrácie dusitanov a dusičnanov v CSF
v porovnaní z ich fyziologickými hodnotami sú symptómom sklerózy multiplex a zápalu
mozgových blán. Na druhej strane, indikátorom Parkinsonovej choroby sú znížené
koncentrácie dusitanov a dusičnanov v CSF. Preto je z hľadiska monitorovania zdravotného
stavu pacientov trpiacich závažnými neurologickými ochoreniami potrebné vyvinúť rýchlu,
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citlivú a spoľahlivú metódu na stanovenie dusitanov a dusičnanov v rôznych telových
tekutinách s minimálnou predúpravou vzorky.
Stanovenia dusitanov a dusičnanov v rôznych environmentálnych a biologických
vzorkách boli realizované viacerými separačnými a neseparačnými metódami využívajúci
rôzny stupeň predúpravy vzorky. Z neseparačných metód sú to napríklad kolorimetria,
spektrofotometria, fluorimetria a elektrochemické metódy. Ich analýza je založená na
stanovení dusitanov po redukcii z dusičnanov (NOx – celkový obsah dusitanov a dusičnanov).
Zo separačných metód, ktoré poskytujú komplexnejšie analytické informácie (súčasné
stanovenie dusitanov a dusičnanov v jednej analýze) boli použité plynová chromatografia
(GC), metódy vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a kapilárna elektroforéza
(CE). Tieto metódy však vyžadujú ich spojenie s vhodnou predúpravnou technikou [1].

Materiál a metódy
ITP-CZE separácie boli uskutočnené na polymetylmetakrylátovom (PMMA) čipe so
spájanými separačnými kanálikmi (CC) s implementovanou vodivostnou detekciou (Obr. 1).
Uzatvorený hydrodynamický separačný systém na CC čipe od firmy Merck (Darmstadt,
Nemecko) zabránil hydrodynamickému toku. Elektroosmotický tok bol potlačený prídavkom
vysokomolekulárneho vodorozpustného polyméru.
C-S

C-TE
TE

S
W
D1

C-LE

BF
LE

D2
C-BE

BE

Obr. 1 Schéma PMMA CC čipu. C-LE - prvý (ITP) separačný kanálik naplnený vodiacim elektrolytom (4,5 µl
objem; 59×0,2-0,5×0,14-0,2 mm [dĺžka×šírka×hrúbka]) s Pt vodivostným senzorom D1; C-TE - kanálik
naplnený zakončujúcim elektrolytom (0,8 µl objem; 11×0,2-0,5×0,2-0,38 mm); C-S - dávkovací kanálik (9,9 µl
objem; 61×0,2-0,5×0,2-0,38 mm); C-BE – druhý (CZE) separačný kanálik naplnený nosným elektrolytom (4,3 µl
objem; 56×0,2-0,5×0,14-0,2 mm) s Pt vodivostným senzorom D2; BF.- bifurkačná oblasť (miesto spojenia
separačných kanálikov); LE, TE, BE, S - vstupy pre roztoky vodiaceho, zakončujúceho a nosného elektrolytu a
vzorky do jednotlivých kanálikov; W - výstup z kanálikov do odpadovej nádobky.

Vzorky CSF boli odoberané v laboratóriu 1. Neurologickej kliniky Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. Pre vysoký obsah interferujúcich chloridov, boli
extrakčne predupravované (extrakcia tuhou fázou – SPE) na kolónkach naplnených Ag+
sorbentom (Obr. 2).
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Obr. 2 SPE kolónka obsahujúca Ag+ sorbent. Typ polyméru: styrén divinylbenzén; funkčná skupina: kyselina
sulfónová; protiión: striebro.

Výsledky a diskusia
ITP separačné podmienky pre ITP-CZE analýzu dusitanov a dusičnanov boli
optimalizované za účelom:
a)

odstránenia potenciálnych komigrantov nachádzajúcich sa v CSF (predovšetkým slabé
organické kyseliny), ktoré by po prenose z ITP do CZE stupňa mohli rušiť analýzu
dusitanov a dusičnanov,

b)

dosiahnutia požadovanej čistoty elektrolytových roztokov v ITP, pretože táto technika
sa vyznačuje silnou koncentračnou schopnosťou,

c)

zakoncentrovania dusitanov a dusičnanov do úzkej zóny medzi vodiaci a zakončujúci
ión.
Optimálne ITP separačné podmienky pre ITP-CZE kombináciu boli dosiahnuté za

použitia chloridového vodiaceho elektrolytu o pH=3,6 (potlačenie migrácie slabších
anionických kyselín) a mravčanového zakončujúceho aniónu (prenos analytov do CZE stupňa
len s obmedzeným množstvom doprevadzajúcich zložiek matrice).
Optimalizácia zloženia nosného elektrolytu v CZE stupni ITP-CZE separácie bola
vykonaná s cieľom získať:
a)

stabilnú a relatívne „čistú“ základnú líniu nosného elektrolytu,

b)

rýchle rozlíšenie a citlivé stanovenie dusitanov a dusičnanov.
Biologické vzorky, akou je aj CSF, obsahujú množstvo potenciálnych iónogénnych ko-

migrantov (napr. chloridy, sírany, fosforečnany, citrany a octany). Chlorid prítomný v CSF vo
veľmi vysokých koncentráciách (100 000-krát vyšších ako dusitany) má za následok
prekročenie separačnej kapacity CC čipu. V tomto kontexte vypracovaná ITP-CZE metóda má
určité obmedzenia týkajúce sa maximálnej dávkovanej kapacity, ktorej limitná hodnota bola
určená pomerom koncentrácie chlorid/dusitan 10 000:1. Implementácia predúpravnej techniky
na báze SPE na Ag+ sorbente pred ITP-CZE metódu umožnila odstrániť cca. 95-99 %
chloridu pri 50-násobnom riedení vzorky CSF (Obr. 3). Postup SPE predúpravy bol mierne
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modifikovaný vzhľadom

k veľkému

mŕtvemu

objemu

komerčne

dostupných

Ag+

mikrokolóniek (cca. 1 ml).
Cl

-

G

Cl

c

-

NO

2

NO

3

25 0 m V

b
a
480

540
T im e [s]

Obr. 3 Elektroforeogramy z priamej ITP-CZE a SPE-ITP-CZE analýzy reálnej vzorky CSF. (a), (c) ITP-CZE
separácie; (b) SPE-ITP-CZE separácie. Na čipe bol dávkovaný (a) zakončujúci elektrolyt (slepý pokus); (b), (c)
50-krát zriedená vzorka č. 1. Hnací prúd bol stabilizovaný na 20 µA v oboch separačných kanálikoch. G vodivosť.

ITP-CZE metódou na CC čipe s vodivostnou detekciou a SPE predúpravou na Ag+
sorbente boli analyzované štyri reálne vzorky CSF. Vypracovaný postup off-line SPE
predúpravnej techniky s on-line ITP-CZE separáciou na CC čipe je vhodný na spoľahlivé
stanovenie študovaných analytov, neurologických biomarkerov v CSF, vrátene odstránenia
chloridov ako hlavnej interferujúcej iónogénnej zložky. Elektroforeogramy z SPE-ITP-CZE
analýzy 10- až 50-krát zriedených reálnych vzoriek CSF sú ukázané na Obr. 4
a reprodukovateľnosti kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov pre dusitany a dusičnany
sú zosumarizované v Tab. 1.

NO

G

3

c

NO

b
a

NO

2

2

20 m V

450

480

510

T im e [s]

Obr. 4 Elektroforeogramy z SPE-ITP-CZE analýzy vzoriek. Na CC čip bol dávkovaný (a) zakončujúci elektrolyt
(slepý pokus); (b) 30-krát zriedená vzorka č. 3 a (c) 50-krát zriedená vzorka č. 4. Hnací prúd bol stabilizovaný na
20 µA v oboch separačných kanálikoch. G - vodivosť.
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Tab. 1 Opakovateľnosti kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov dusitanov a dusičnanov vo vzorkách CSF
po ich SPE predúprave a ITP-CZE separácii na CC čipe
Čas v ITP
Vzorka č.

Analyty

Dusitany

1

Dusičnany
Dusitany

2

Dusičnany
Dusitany

3

Dusičnany
Dusitany

4

Dusičnany

Migračný čas

Plocha píku

Priemer

RSD

Priemer

RSD

Priemer

RSD

(s)

(%)

(s)

(%)

(mVs)

(%)

407,3

1,0

75,4

2,3

12,3

8,8

94,6

1,5

1194,6

2,5

398,9

0,2

71,4

1,0

13,5

7,4

85,3

4,5

442,6

5,5

408,4

0,8

75,8

2,4

8,8

11,3

86,5

1,8

362,1

2,2

398,8

0,3

73,9

0,3

9,5

9,5

85,9

0,2

406,6

2,1

Zrieďovací
faktor

n

10

3

15

3

30

3

50

3

Stanovené koncentrácie dusitanov a dusičnanov v CSF navrhnutým SPE-ITP-CZE
analytickým postupom boli vyhodnocované metódou kalibračnej čiary (Tab. 2).

Tab. 2 Aktuálne koncentrácie dusitanov a dusičnanov vo vzorkách CSF po ich SPE extrakcii na CC čipe
Vzorka
č.

Dusitany

Dusičnany
Df

n

50 ± 1,3

10

3

0,89 ± 0,06

14 ± 1,0

15

3

0,6 ± 0,2

1,39 ± 0,04

22 ± 0,7

30

3

1,2 ± 0,3

2,68 ± 0,07

43 ± 1,1

50

3

c ± SD (µg/l)

c ± SD (µmol/l)

c ± SD (mg/l)

c ± SD (µmol/l)

1

18,2 ± 2,7

0,4 ± 0,1

3,09 ± 0,08

2

32,1 ± 3,8

0,7 ± 0,1

3

28,0 ± 7,5

4

55,4 ± 11,3

Záver
Táto práca bola zameraná sa ITP-CZE stanovenie dusitanov a dusičnanov, oxidačných
produktov neurotransmitera NO, v CSF na CC čipe s vodivostnou detekciou. ITP-CZE
pracovné podmienky s potlačeným hydrodynamickým a elektroosmotickým tokom poskytli
priaznivé a reprodukovateľné stanovenie dusitanov a dusičnanov v CSF (RSD plôch píkov
boli v rozmedzí 2 až 11 %). SPE predúpravná technika na báze Ag+ sorbentu kombinovaná
off-line s ITP-CZE na CC čipe selektívne odstránila chloridy, ktoré sú vo vzorkách CSF
prítomné vo veľmi vysokých koncentráciách. V štyroch testovaných vzorkách CSF sa
aktuálne koncentrácie pohybovali v rozmedzí 0,4-1,2 µmol/l pre dusitany a 14-50 µmol/l pre
dusičnany. Navrhnutá SPE-ITP-CZE metóda je vhodná pre rýchle a citlivé stanovenie
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dusitanov a dusičnanov nielen v CSF, ale aj v ďalších telových tekutinách s vysokým
obsahom iónogénnych látok.
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Abstrakt
Spektrálne vlastnosti jednoduchých molekúl ako H2O, CO2 a N2O boli študované v ďalekej
infračervenej tzv. teraherzovej oblasti. za účelom identifikácie priradenia príslušných absorpčných pásov väzbám
O-H, C-H, C=O resp. N=O. Jednotlivé zlúčeniny boli študované v plynnej fáze metódou teraherzovej časovo
rozlíšenej spektroskopie (THz-TDS). Získané spektrá budú využiteľné v ďalšom systematickom výskume
predovšetkým pri identifikácii spektier hybridných dvojrozmerne obmedzených anorganicko – organických
kompozitov modelových vrstevnatých silikátov zo skupiny ílovitých minerálov. THz spektrá študovaných
molekúl v ďalekej infračervenej (IČ) oblasti, boli porovnané s ich vypočítanými spektrami pomocou metódy
DFT použitím programového balíka Gaussian 98.

Kľúčové slová: Teraherzová spektroskopia; Hartree Fock; H2O; NH3; N2O; CO2

Úvod a formulácia cieľa
Cieľom práce bolo porovnanie teoretických a experimentálnych spektier vybraných
plynných molekúl v ďalekej IČ oblasti. Ako modelové plyny boli použité H2O, N2O a CO2.
Predpokladom úspešnej identifikácie pásov bolo získanie čo najmenších rozdielov v polohe
maxima absorpčných spektier pri porovnaní ich teoretických a experimentálnych závislostí.
Nutným predpokladom pre porovnania experimentálnych spektier bolo testovanie metód
výpočtu poskytujúcich modelové spektrá ktoré budú korelovať s experimentálnymi spektrami.
Tieto boli zároveň porovnávané s údajmi publikovanými v literatúre.
Počas výpočtov spektier bolo potrebné vyšetrenie použitia optimálnej metódy výpočtu
a voľby vhodnej bázy atómových orbitálov. Na výpočet bol použitý program Gaussian 98 a na
štúdium báz boli použité bázy 3-21G, 6-31G*, 6-311G**. Pre každú molekulu bola
zoptimalizovaná geometria na úrovni Hartreeho–Fockovej (HF) aproximácie (s každou bázou
atómových orbitálov) po ktorej nasledoval výpočet modelového infračerveného spektra
v harmonickom priblížení (B3LYP).
Pre porovnanie vypočítaných spektier s experimentálnymi bolo potrebné stanovenie
spektier vybraných plynov v ďalekej IČ, teda v THz oblasti. Namerané THz spektrá boli
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porovnané s vypočítanými spektrami a spektrami publikovanými v literatúre uvádzajúcich
spektrá vybraných plynov [1-5]. Zo zistených experimentálnych ako i vypočítaných spektier
boli zistené frekvencie absorpčných pásov, ktoré budú využité pri výskume vybraných
ílovitých minerálov modifikovaných molekulami obsahujúcimi študované väzby.

Materiál a metódy
Na meranie v THz oblasti boli použité komerčne dostupné plyny s vysokou čistotou
(potravinárske plyny CO2 a N2O). Spektrá molekúl H2O boli merané ako pary H2O prítomné
vo vzduchu. Spektrá týchto plynov boli merané v meracej cele vyrobenej z polyetylénového
materiálu ktorý je priepustný pre THz žiarenie. Hrúbka plynného prostredia v použitej cele
bola na úrovni ~1 cm. Získané spektrá v časovej doméne boli prepočítané pomocou
Fourierovej transformácie do frekvenčnej domény. Porovnaním spektier vzorky so spektrom
pozadia, ktoré predstavovala meracia cela naplnená vysušeným vzduchom, sa získali konečné
spektrá príslušných molekúl. Metóda THz-TDS spektroskopie bola použitá pre získanie
experimentálnych spektier a program Gaussian 98 pre získanie teoretických spektier.

Výsledky a diskusia
Experimentálne namerané spektrá zodpovedajúce vibráciám molekúl H2O v ďalekej
IČ oblasti sú zobrazené na Obrázku 1, molekúl N2O na Obrázku 2 a molekúl CO2 na Obrázku
3. Typické absorpčné pásy molekúl H2O sa nachádzajú napr. pri 112 cm-1, 131 cm-1 a 143
cm-1. Typické absorpčné pásy pre molekuly N2O sú pozorovateľné pri 112 cm-1, 130 cm-1, 142
cm-1. Pre molekuly CO2 boli absorpčné pásy pozorované napr. pri 60 cm-1, 70 cm-1, 130 cm-1.
V spektrách týkajúcich sa molekúl N2O a CO2 neboli detegované výrazné absorpčné pásy
v ďalekej IČ oblasti.
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Obr.1 Namerané THz spektrum H2O
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Obr. 2 Namerané THz spektrum N2O
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Obr. 3 Namerané spektrum CO2

Z vypočítaných teoretických spektier predpokladaných jednotlivých klastrov, bolo
zostrojené teoretické spektrum príslušného plynu. Výsledky teoretických výpočtov za použitia
bázy 6-311G** sú uvedené na obrázkoch 4-6. Pre molekuly H2O boli typické vibrácie
detegované pri 99 cm-1, 130 cm-1, 144 cm-1 tieto hodnoty sa pomerne dobre blížia nameraným
hodnotám. Pre N2O boli vypočítané typické absorpčné pásy pri 138 cm-1, 159 cm-1, 182 cm-1
tieto hodnoty sa líšia od nameraných hodnôt, pričom rozdiely vo vypočítaných polohách pásov
môžu byť spôsobené aktuálnym škálovaním intenzít. Rovnako boli zistené rozdiely pozícií
vibrácií pre CO2 s intenzívnymi vibráciami pri 57 cm-1, 80 cm-1 a 92 cm-1. Celkovo však
vypočítané spektrum vystihuje experimentálne detegovaný široký pás medzi 40-80 cm-1.
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Obr. 6 Vypočítané THz spektrum CO2

Záver
Vybrané hodnoty pásov pre jednotlivé plyny boli s menšími odchýlkami porovnateľné
s nameranými hodnotami pásov pomocou THz-TDS. Typické experimentálne hodnoty pre
H2O boli 112 cm-1, 131 cm-1, 143 cm-1 a teoretické s 99 cm-1, 130 cm-1, 144 cm-1, pre
experimentálne hodnoty N2O 112 cm-1, 130cm-1, 142 cm-1 a teoretické hodnoty 138cm-1, 159

1117

CHÉMIA

cm-1, 182 cm-1 a pre experimentálne hodnoty CO2 s pásmi 60 cm-1, 70 cm-1, 130 cm-1
a teoretickými hodnotami 57 cm-1, 80 cm-1, 92 cm-1. Experimentálne hodnoty pásov pre CO2
a N2O boli v slabej zhode s vypočítanými.
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Prínos písania esejí pre hodnotenie výstupov z projektového vyučovania
v chémii
Zuzana Dzurišinová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied,
psychológie a pedagogiky, Mlynská dolina CH2, 84215 Bratislava 4, dzurisinova@gjar-po.sk

Abstrakt
Článok sústreďuje pozornosť na netradičný prostriedok získavania spätnej väzby v projektovom
vyučovaní – esej. Opisuje konkrétnu skúsenosť z vyhodnocovania esejí, ktoré žiaci 1. ročníkov gymnázia písali
na záver projektového vyučovania v chémii. Pri vyhodnocovaní písomných prác žiakov bola pozornosť
sústredená na schopnosť kritického myslenia žiakov, schopnosť vyjadrovania myšlienok, využívanie vedomostí
z chémie a faktov, ktoré získali počas projektového vyučovania a schopnosť vyjadriť proenvironmentálne
postoje.

Kľúčové slová: esej; projektové vyučovanie; kritické myslenie;

Úvod a formulácia cieľa
Výsledky práce žiakov z projektového vyučovania často nie je jednoduché
pedagogicky hodnotiť. Úlohou učiteľa je navrhnúť kritériá hodnotenia žiackych projektov
v súlade s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, viacerí autori tiež uvádzajú, že je
v kritériách potrebné napríklad posúdiť mieru preniknutia žiakov do problematiky, presnosť
získaných informácií, efektívnosť spojenia rôznych pohľadov na ten istý problém, úplnosť
spracovania problematiky, ale aj organizáciu práce žiakov, spôsob záverečnej prezentácie, jej
pútavosť a mieru tvorivosti žiakov, rovnako navrhujú zaradiť do kritérií hodnotenia aj
hodnotenie kritického myslenia [1, 2]. Aj keď kvalita kritického myslenia je daná hĺbkou
znalostí danej problematiky, nezaručuje to automaticky schopnosť kriticky myslieť. P. Gavora
tvrdí, že kritické myslenie nie je vrodené, ale vzniká a rozvíja sa činnosťou [3].
Projektové vyučovanie vytvára dostatočný priestor, v ktorom by učitelia mali žiakom
poskytnúť dostatok času na vyjadrenie ich myšlienok a na získanie konštruktívnej spätnej
väzby, dovoliť im slobodne premýšľať a hlbšie sa zamýšľať nad dôležitými problémami,
vytvoriť priaznivú atmosféru, ktorá umožňuje prijímať rôznorodú škálu názorov a nápadov,
podporovať zapájanie žiakov do učebného procesu a pripravovať ich preberať zodpovednosť
za svoje učenie, zabezpečiť bezrizikové prostredie, oslobodené od strachu a výsmechu,
vyjadriť dôveru v schopnosti každého žiaka robiť kritické úsudky a v neposlednom rade
oceňovať kritické myslenie [4].
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Pre žiakov prvých ročníkov gymnázia sme pripravili projektové vyučovanie
s environmentálnou tematikou s názvom Školský ekoautobus (bližšie [5]). V teoretických aj
praktických aktivitách žiaci riešia úlohy zamerané na využívanie vodíkových palivových
článkov v doprave. Okrem úloh zo všeobecnej a anorganickej chémie, žiaci v projekte riešia
úlohy, ktoré priamo implantujú prvky environmentálnej výchovy do vyučovania chémie.
Na základe cieľov stanovených na začiatku projektového vyučovania sme očakávali,
že ak sa žiak zúčastnil projektového vyučovania Školský ekoautobus, mal by na záver vedieť
prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti v písanej forme, kde prejaví
schopnosť kritického, hodnotiaceho myslenia, tiež zaujme proenvironmentálne postoje,
v ktorých chápe, analyzuje a hodnotí vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, a
chápe súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami [6].

Materiál a metódy
Ako výskumnú metódu sme zvolili esej, ktorá patrí do skupiny žánrov publicistiky
emocionálneho typu. Esej sme zvolili ako netradičnú formu spätnej väzby, ktorá žiakom
poskytuje dostatok voľnosti a priestoru na vyjadrovanie ich názoru. Vychádzali sme
z definície eseje jazykovedca Mistríka [7], podľa ktorého je esej literárna forma, žáner,
v ktorom je vtipne, duchaplne, živo napísaná úvaha s odbornou, najmä literárno-umeleckou
alebo filozofickou tematikou. Jedným zo základných príznakov esejistického štýlu je
subjektívnosť. Nemá typický koniec, pisateľ ju môže ukončiť kedykoľvek a akokoľvek. Autor
môže uplatňovať vlastné pojmy, jemu vlastné výrazy. Poslaním eseje je kultivácia
samostatného uvažovania, samostatnej práce a prístupu k spracovávanej téme. Súčasne sa
jedná o získanie odvahy vysloviť svoj názor a objektívne ho argumentovať. Podľa Tureka [2]
písanie núti žiakov byť aktívnymi, myslieť samostatne, nezávisle. Písaním sa myslenie žiakov
stáva viditeľným a dostupným pre učiteľa.
Žiaci teda dostali na záver projektového vyučovania za úlohu napísať samostatne
krátky text, v ktorom mali prejaviť svoje vedomosti, názory a postoje na problém týkajúci sa
možnosti využívania vodíkových autobusov v ich meste Prešove. Pre žiakov je dôležité, aby
bol problém dostatočne uchopiteľný a im blízky, aby si žiaci vedeli vytvoriť svoj vlastný
názor a neopakovali len to, čo si prečítali. Konkrétne ich úlohou bolo napísať otvorený list
primátorovi mesta, v ktorom majú vyjadriť svoj názor na to, či mesto má finančne podporiť
kúpu vodíkového autobusu pre mestskú hromadnú dopravu a tak prispieť k zlepšeniu
životného prostredia. Dostali na to priestor 45 minút (na vyučovacej hodine) a list nemal
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presiahnuť dĺžku strany A4. Kritéria hodnotenia esejí boli rozdelené do štyroch oblastí:


kritické myslenie,



vedomosti,



vyjadrovanie myšlienok



a environmentálne postoje.

Zaujímalo nás, aké argumenty žiaci budú používať, aké vedomosti z chémie využijú
a ako vedia vyjadriť environmentálne postoje na základe toho, aké výstupy sme si stanovili na
začiatku projektového vyučovania.
Projektového vyučovania sa zúčastnili žiaci 1.B a 1.D triedy (spolu 66 žiakov)
Gymnázia J. A. Raymana v Prešove.

Výhody a nevýhody metódy eseje
Pre esej ako metódu získania spätnej väzby v projektovom vyučovaní sme sa rozhodli
z niekoľkých dôvodov. Jednak táto metóda podporuje rozvoj vyjadrovacích schopností,
znižuje stres zo skúšania, obsahuje osobné interpretácie učiva žiakmi, a jednak umožňuje
žiakovi prezentovať svoje názory a postoje.
Na druhej strane vyhodnocovanie esejí a interpretácia výsledkov si vyžaduje určité
skúsenosti. Kľúčom hodnotenia je totiž subjektívne posúdená miera schopnosti žiaka
systematicky argumentovať a argumenty podložiť relevantnými faktami.
Z pohľadu žiakov bola zaujímavá už samotná úloha, pôsobila motivačne. Netradičné
zadanie je naformulované tak, aby žiakov neobmedzovalo pri interpretácii a aplikácií
vedomostí. Môžu voľne prezentovať svoje vedomosti z testovanej problematiky. A hlavne,
keď im bolo oznámené, že eseje nebudú klasifikované, popustili uzdu bujnej fantázii.
Umožnilo nám zistiť to, ktoré vedomosti a v akých súvislostiach majú žiaci osvojené.
Pomohlo nám to odhaliť chybné chápanie učiva, čo dokladáme konkrétnymi vyjadreniami.
Mnohé vyjadrenia vypovedajú o tvorivosti a fantázii žiakov, iné sú príkladom nepresného
vyjadrovania, či nesprávneho porozumenia:


Vodíkové autobusy sa nebudú kaziť, pretože obsahujú nepohyblivé častice.



Zatiaľ používajú vodíkový autobus len v Českej republike.



Ide o reaktívny plyn so značkou H2 – vodík.



Aj keď je vodík výbušný a pri jeho úniku môže spôsobiť skleníkový efekt, ide
o ekologický typ paliva.
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Vodík vybuchuje len pri vysokom tlaku a dostatku O2 alebo Vodík je výbušný len ak je
stlačený v malom priestore.



Dýchame škodlivé výpary zo súčasných autobusov.



Vo vodíkových autobusoch sa pri výrobe energie nevytvárajú žiadne výpary, ani
škodliviny a vedľajším produktom je čistá voda.



Vo vodíkových autobusoch je nulová tvorba výfukových plynov... produktom je
neškodná voda... žiadna emisia kysličníka uhličitého (CO2).



Spaľovanie benzínu v autách vytvára toxické znečistenie ovzdušia, čo prispieva
k hromadnému uvoľňovaniu veľkého množstva kysličníka uhličitého do ovzdušia.



...vodík sa viaže s kyslíkom a po zhorení vodíka vzniká opäť voda.



...krásne ovzdušie bez všetkého toho smogu, čo vypúšťajú terajšie autobusy...



Negatívom vodíkového autobusu je nebezpečenstvo úniku paliva.



Vodík sa vyrába z rias nejakými technológiami bez prítomnosti svetla – čiže patrí
medzi nevyčerpateľné zdroje.



Vodík vieme vyrobiť viacerými prírodnými spôsobmi.



Vodík vieme vyrobiť viacerými spôsobmi, no samotná ťažba je veľmi náročná.



Vodík sa nevyrába len z chemických zlúčenín, ale aj zo živej prírody (mikroorganizmy
produkujú H2).



Závažným problémom je výbušnosť vodíka so vzduchom (kyslíkom), ktoré sú súčasťou
galvanického článku.
Namiesto komentára nasledujúceho výroku použijeme myšlienku Alberta Einsteina:

„Je otázka, čo je pre vedca významnejšie, či znalosť faktov, alebo fantázia.“:


Vodík v niektorých prípadoch je menej nebezpečný ako nafta alebo benzín, napríklad
pri explózii vodíkovej nádrže, tým že vodík je ľahší ako vzduch, bude rýchlo stúpať
nahor, takže požiar vznikne mimo autobusu. Preto by sa bezpečnosť dala zvýšiť aj
vhodným umiestnením nádrže, napríklad na strechu autobusu.

Celkovo môžeme skonštatovať, že žiaci v prvom ročníku gymnázia vedia na veľmi
dobrej úrovni argumentovať a vyjadrovať myšlienky. Aj keď je potrebné uviesť, že sme boli
zhovievaví k drobným chybám vo vyjadrovaní, nakoľko sme si uvedomovali, že mohli
vzniknúť z obmedzeného času a priestoru pri písaní esejí. V rozhovoroch tiež žiaci uviedli, že
nemajú skúsenosti s písaním esejí. Iba malá časť žiakov sa namiesto argumentovania
uchyľovala k dojmom, k emotívnym vyjadreniam a k všeobecným a nič nehovoriacim frázam.
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Často práve títo žiaci mali problémy aj s vyjadrením myšlienok.
Čo je ale zaujímavejšie, až 45% žiakov nepoužívalo v svojich esejach na podloženie
argumentov vedomosti z chémie alebo relevantné informácie, fakty získané počas
projektového vyučovania.
V oblasti environmentálnych postojov vyšlo najavo, že žiaci vnímajú potrebu ochrany
životného prostredia, ale často vyhráva ekonomický aspekt, na čo má zrejme vplyv aj aktuálna
situácia v spoločnosti.
Skutočnosť, že sme fiktívnu situáciu zasadili do reálnych podmienok (najprv školy
v samotnom projektovom vyučovaní a potom mesta v zadaní eseje), žiaci prežívali tak
intenzívne, že často v argumentoch apelovali na politickú príslušnosť vtedajšieho primátora
mesta alebo vyjadrovali osobné skúsenosti so znečistením prostredia v ich meste. V prácach
bolo cítiť veľkú angažovanosť žiakov pre ochranu čistého ovzdušia. Uvádzali konkrétne
problémy, ktoré vnímajú a pozorujú v Prešove.

Záver
Spätná väzba spája ciele učenia s tým, čo žiak vykonal. Je dôležitá pre učiteľa, lebo sa
dozvedá, či príležitosti, ktoré žiakovi pre učenie pripravil, prispeli k tomu, aby žiak urobil
ďalší krok v svojom učení. Spätná väzba je ale aj pre žiaka dôležitou pomôckou na jeho ceste
za poznaním. Eseje – písomné práce so širokou odpoveďou, nám umožnili hodnotiť mieru
schopnosti kritického myslenia, vyjadrovania myšlienok, počet a správnosť použitých pojmov
k téme. V oblasti environmentálnych postojov sme v eseji mohli hodnotiť vyjadrenie
stanoviska, ktoré žiak zaujal z pohľadu ochrany životného prostredia, hlavne, či to stanovisko
je jednoznačné a podložené faktami.
Eseje ukázali na problémy, ktoré by iné formy spätnej väzby neukázali. Odhalili sme
v nich mnohé chyby v porozumení problematiky. Rovnako chyby v požívaní pojmov, ktoré
majú žiaci nesprávne naučené. Práce obsahovali mnohé mylné predstavy žiakov. Aj keď je
tiež potrebné skonštatovať, že mnohé chyby v žiackych prácach mohli byť spôsobené
obmedzeným časom na písanie eseje. Svedčia o tom nedokončené vety či myšlienky, alebo
chaotický slovosled vo vetách. Rovnako obmedzený rozsah (jedna strana A4) nedovoľovali
žiakom ísť v argumentácii do veľkých detailov, čo mohlo skresľovať informácie o úrovni
vedomostí žiakov.
Naše skúsenosti s písaním esejí vzhľadom na malú vzorku (66 prác) nemôžeme
zovšeobecňovať, môžeme však túto formu spätnej väzby odporučiť a to aj napriek náročnému
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vyhodnocovaniu samotných prác.
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Metódy riadenia environmentálnej výchovy vo vybraných mimovládnych
organizáciách
Katarína Hulinová
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia,
Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, ursula.hulinova@gmail.sk

Abstrakt
Predložená práca poukazuje na kľúčovú úlohu environmentálnych mimovládnych organizácií
v súčasnej spoločnosti v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania v školských aj mimoškolských
zariadeniach. Jej cieľom je predstaviť metódy riadenia environmentálnej výchovy, ktoré používajú vybrané
environmentálne organizácie pri svojej práci. Práca ponúka teoretickú klasifikáciu metód a prehľad najčastejšie
realizovaných a uplatňovaných metód environmentálnej výchovy vo vybraných mimovládnych organizáciách.
Môže tak poslúžiť ako inšpirácia pre pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa spomínanou problematikou.

Kľúčové slová: environmentálna výchova; metódy riadenia výchovy a vzdelávania; mimovládna organizácia

Úvod a formulácia cieľa
Environmentálna výchova sa stala od roku 2008, v dôsledku platnosti nového
školského zákona, jednou z prierezových tém Školského vzdelávacieho programu. Školy si
tak môžu vybrať oblasť, v ktorej by sa chceli profilovať a vybranú prierezovú tému
zakomponujú do svojho Školského programu. Realizáciu environmentálnej výchovy môžu
uskutočňovať buď zriadením samostatného vyučovacieho predmetu, implementáciou témy
environmentálna výchova do viacerých predmetov alebo blokovou výučbou, ktorú môžu
realizovať napr. formou týždenného pobytu v prírode (obdoba bývalej školy v prírode). Každá
zo spomínaných možností má svoje výhody aj nevýhody, no v každom prípade si vyžaduje
pedagóga alebo lektora, ktorý sa v danej problematike orientuje a je schopný prehlbovať,
rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania životného prostredia tak, ako to
uvádzajú úlohy prierezovej témy environmentálna výchova. V súčasnej dobe však na
Slovensku nie je možné študovať pedagogický odbor environmentálna výchova, ktorý by
pripravoval budúcich odborníkov schopných koordinovať, realizovať a implementovať
environmentálnu výchovu na školách. Pedagógovia, ktorí túto funkciu vykonávajú sú
väčšinou vyučujúci prírodných vied a tak sa predpokladá, že sa v tejto oblasti vyznajú, čo
neplatí vo všetkých prípadoch.
Akčný plán na realizáciu Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania
vychádza z Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR, z ktorého vyplýva potreba
implementácie princípov a cieľov trvalo udržateľného rozvoja do dlhodobých ekonomických
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a spoločenských stratégií. Tento akčný plán je Akčným plánom vzdelávania a výchovy
k trvalo udržateľnému rozvoju na všetkých stupňoch škôl v Slovenskej republike.
Environmentálna zložka bola doplnená o zložky smerujúce na výchovu a vzdelávanie k TUR,
t.j. pilierom ekonomickým a sociálnym [1]. Z koordinátorov environmentálnej výchovy by sa
tak mali stať koordinátori výchovy k udržateľnému rozvoju, čo si vyžaduje nielen pedagóga,
odborníka na životné prostredie, ale aj na oblasť sociálnu, kultúrnu a ekonomickú, čo je však
v radoch pedagogických pracovníkov ojedinelé. Témy ako ľudské práva, rovnosť pohlaví,
kultúrna rozmanitosť, bezpečnosť, mier či potláčanie chudoby sú témy natoľko zložité, že si
vyžadujú vhodne zvolené metódy a formy edukácie pre lepšie pochopenie zo strany
študentov.
Jednou z možností ako zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v tejto oblasti je využitie
externých

zdrojov

resp.

poskytovania

služieb

centier

voľného

času,

stredisiek

environmentálnej výchovy alebo mimovládnych organizácií, ktorí sa spomínaným
problematikám vo svojej práci venujú. V súčasnosti sa environmentálnej výchove
na Slovensku venuje viacero mimovládnych organizácií a iniciatív, ktoré pracujú hlavne
v oblasti mimoškolskej výchovy, avšak veľakrát v úzkej spolupráci so školami. Hlavnými
cieľovými skupinami ich programov sú deti, mládež, učitelia a široká verejnosť. K hlavným
prínosom ich práce patrí značná pružnosť v reagovaní na potreby, atraktívnosť ponúkaných
programov a projektov, osobný prístup a menšia závislosť od štátnych zdrojov. V oblasti
výchovy a vzdelávania plnia dôležitú úlohu z hľadiska aktuálnosti poskytovaných
výučbových programov a metodických materiálov, ktoré sú reakciou na problémy súčasnej
spoločnosti. Stávajú sa tak rovnocennými partnermi k štátnym inštitúciám. V oblasti
ovplyvňovania detí a mládeže k zodpovednejšiemu správaniu sa k životnému prostrediu je
práca týchto organizácií na Slovensku nezastupiteľná. Hlavne svojím osobným príkladom sa
snažia rozvíjať tvorivé a kritické myslenie, ktoré na pôde školy často chýba. Za úspechom
v ich práci v podobe zaujatia študentov sú metódy výchovy a vzdelávania, ktorými sa snažia
študentov nielen oboznámiť s informáciami a problémami, motivovať k aktivite, ale vyvolať
v nich tiež pocit túžby participovať na hľadaní ich riešenia.
Cieľom tejto práce je predstaviť metódy riadenia environmentálnej výchovy, ktoré sa
najčastejšie používajú vo vybraných mimovládnych organizáciách a slúžia tak k rozvoju
kľúčových kompetencií u študentov.
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Materiál a metódy
Pri našom prieskume v oblasti používania metód environmentálnej výchovy
vo vybraných mimovládnych organizáciách sme vychádzali z poznatkov, ktoré sme získali
štúdiom literatúry venujúcej sa témam používania metód vo výchove a vzdelávaní v školskej
aj v mimoškolskej oblasti a témam uplatňovania environmentálnej výchovy. Za najvhodnejšiu
metódu na získavanie pre nás potrebných dát sme považovali metódu dotazníka formou
e-mailového zaslania. Metódu interview sme nezvolili z dôvodu rôznych sídel mimovládnych
organizácií v rámci celého Slovenska. Telefonicky sme oslovili vybrané mimovládne
organizácie, ktorým sme najprv zaslali čiastkové témy, ktoré sme považovali za dotazníkové
otázky. Následne na základe zhodnotenia, sme vytvorili dotazníkový formulár, ktorý
obsahoval 21 otázok, pričom 24% tvorili otázky uzatvorené, 67% tvorili otázky otvorené
a 9% boli otázky demografického charakteru. Z oslovených 30 mimovládnych organizácií
s nami spolupracovalo 12. Ostatné mimovládne organizácie s nami odmietli spolupracovať
z rôznych dôvodov, pričom najčastejšie uvádzali časovú a pracovnú zaneprázdnenosť.
Dotazníkovú akciu, resp. zber dát sme uzatvorili po 2 mesiacoch a následne sme analyzovali
získané dáta. Naším prieskumom sme získali nominálne dáta, ktoré sme vyjadrili
prostredníctvom grafov.

Výsledky a diskusia
Lektor environmentálnej výchovy v mimovládnej organizácií sa prostredníctvom rôznych
metód práce snaží usmerňovať výchovno-vzdelávací proces tak, aby boli dosiahnuté ním
stanovené ciele.
Termín metóda je odvodený od gréckeho slova ,,methodos´´ (cesta, spôsob). Vyučovacia
metóda je teda spôsob, pomocou ktorého sa dosahujú výchovno-vzdelávacie ciele. Viacerí
autori vyučovaciu metódu prirovnávajú k ,,nástrojom“, ktoré sú potrebné v iných profesiách,
napr. chirurg potrebuje skalpel, kaderník – nožnice a pod. V tomto prenesenom význame teda
možno povedať, že metóda je ,,nástrojom´´ práce pedagóga alebo lektora. Množstvo metód,
ktoré opisuje didaktika sa usilujú didaktici triediť do jednotlivých skupín, pričom vychádzajú
z rôznych hľadísk a preto nie je doposiaľ prijatá jednotná klasifikácia metód. Pri našom
prieskume sme vychádzali z klasifikácie metód, ktorú uvádza Petlák [2]:
1.

motivačné (metódy usmerňujúce záujem o učenie), rozdeľujú sa na vstupné

a priebežné. Vstupné motivačné metódy sú: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor,
motivačná demonštrácia, problém ako motivácia. Priebežné motivačné metódy sú:
motivačná výzva, aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenie a kritika,
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2. expozičné (metódy prvotného oboznamovania žiakov s učivom), členíme ich do
viacerých skupín:
A. Metódy priameho prenosu poznatkov:
a.) monologické slovné metódy – rozprávanie, opis, vysvetľovanie,
prednáška,
b.) dialogické slovné metódy – rozhovor, beseda, dramatizácia.
B. Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov:
a.) demonštračné metódy – demonštrácia obrazov, diafilmu, pohybu,
činnosti, akustická demonštrácia atď.
b.) pozorovanie – javov, navodených situácií atď.
c.) manipulácia s predmetmi – laboratórna práca, pokus, práca
s didaktickým zameraním, hra ako metóda a pod.
C. Metódy problémové:
a.) problémové vyučovanie,
b.) projekty,
D. Metódy samostatnej práce a autodidaktické metódy:
a.) samostatná práca s knihou,
b.) samostatná práca v laboratóriu,
c.) samostatné štúdium (encyklopédie, štúdium rôznej literatúry spojené
so záujmom jedinca),
d.) samostatné štúdium s využitím techniky.
E. Metódy mimovoľného učenia.
preberanie názorov, postojov, záujmov, napodobňovanie činnosti.
F. Aktivizujúce metódy vyučovania, kde patria i tvorivé metódy. Sú to najmä:
diskusia, brainstorming, brainwriting, situačné metódy (prípadová metóda, riešenie
problémových prípadov, riešenie konfliktnej situácie), projektová metóda,
inscenačné metódy, didaktické hry, Metóda Philips 66, HOBO metóda, atď.)

3. fixačné

(metódy

opakovania

a upevňovania

učiva),

metóda

opakovania

a precvičovania vedomostí a spôsobilostí, metóda precvičovania a zdokonaľovania
zručností,
4. diagnostické a klasifikačné (metódy hodnotenia, kontroly a klasifikácie)
a.) klasické didaktické diagnostické metódy,
b.) diagnostické metódy vedecko-výskumného charakteru,
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c.) metódy triedenia a interpretácie diagnostických údajov,
d.) metódy

klasifikačné,

didaktické

charakteristiky

a klasifikačná

symbolika,
e.) slovné hodnotenie žiaka.
Členenie metód je len rámcové, využitie závisí od využitia povahy vyučovania pričom
spomenuté metódy sa dajú využiť v školskej aj v mimoškolskej činnosti. V dnešnej dobe, sa
vo výchovno-vzdelávacom procese presadzuje humanizácia a preto nie je nutné striktne
presadzovať používanie metód v určitej fáze vyučovania. Je nutné ich prispôsobovať povahe
informácií a tiež osobnostným predpokladom edukantov tak, aby boli počas vzdelávacieho
procesu v ktorejkoľvek fáze aktívni.
Prieskum medzi vybranými mimovládnymi organizáciami ukázal, že najčastejším
spôsobom akým realizujú environmentálnu výchovu je kombinovanie jednotlivých metód.
Uvádza to aj obrázok č. 1. s názvom Skupiny najčastejšie používaných metód.

8%

23%

15%

motivačné
expozičné
fixačné
diagnostické a klasifikačné
54%

Obr. 1. Skupiny najčastejšie využívaných metód.

V našom prieskume sme sa snažili zistiť, ktoré konkrétne metódy z jednotlivých skupín sú
najčastejšie používané. Uvádza to graf č. 2 s názvom Najčastejšie využívané metódy pri
riadení environmentálnej výchovy.
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Obr. 2 Najčastejšie využívané metódy pri riadení environmentálnej výchovy

Záver
V práci

sme

sa

venovali

problematike

uplatňovania

metód

pri

realizácií

environmentálnej výchovy vo vybraných environmentálnych mimovládnych organizáciách.
Predpokladali sme, že z hľadiska dlhodobých skúseností týchto organizácií s prácou
s mládežou budú používať metódy, ktoré pedagógovia vo vyučovacom procese často
nepoužívajú. Tak ako uvádzajú grafy, najčastejším spôsobom akým implementujú tieto
organizácie environmentálnu výchovu je kombinovanie jednotlivých metód, čo prináša do
procesu dynamiku. Najčastejšími metódami (hra ako metóda, problém ako motivácia) sú tie,
prostredníctvom ktorých môžu študenti vyjadriť svoj názor a rozvíjať kritické myslenie, čo
vedie k pochopeniu vzájomných vzťahov viažúcich sa k problému. Predpokladáme, že tieto
metódy sa používajú najčastejšie kvôli tomu, že sa u cieľových skupín osvedčili. Študenti nie
sú zo školského prostredia zvyknutí na tieto metódy a preto sú u nich obľúbené. Na základe
prežitia simulovaného problému nadobúdajú informácie neformálnym spôsobom, ktoré si
dlhšie zapamätajú, ako by ich boli nadobudli frontálnou výučbou. Z prieskumu vyplynulo, že
aj mimovládne organizácie používajú prednášku ako metódu, no ako uvádzajú najčastejšie je
používaná u vysokoškolských študentov, resp. u cieľovej skupiny 21-32 rokov a to z dôvodu
množstva informácií, ktoré prezentujú a nie je možné ich z časového hľadiska podať inou
metódou.
V práci sme sa zamerali na využívanie metód, ktoré sú najčastejšie uplatňované
vybranými mimovládnymi organizáciami v oblasti environmentálnej výchovy. Domnievame
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sa, že skúsenosti týchto organizácií môžu byť pri rozvíjaní postojov a hodnôt v oblasti
udržateľného rozvoja u študentov, kľúčové. Veríme, že sa nám v našej práci podarilo opísať
metódy, ktoré využívajú mimovládne organizácie a budú tak inšpiráciou pre spoluprácu
pedagogických pracovníkov a mimovládnych organizácií v oblasti environmentálnej výchovy,
resp. výchovy k udržateľnému rozvoju.
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Chyby študentov pri overovaní platnosti
podmienok pre operácie základných algebraických štruktúr
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

Abstrakt
Článok je diskurzom o chybách, ktorých sa študenti dopúšťajú pri overovaní platnosti podmienok
pre operácie základných algebraických štruktúr, pričom je doplnený o metodické pokyny sledujúce eliminovanie
daných chýb.

Kľúčové slová: Algebraická štruktúra; binárna operácia; podmienky pre operácie.

Úvod a formulácia cieľa
Algebra je jednou z najstarších matematických vedných disciplín. V minulosti bola
chápaná ako náuka o riešení rovníc. V 19. storočí sa začala orientovať na algebraické
štruktúry, pričom súčasná – moderná algebra – je už chápaná ako náuka o algebraických
štruktúrach. Pod algebraickou štruktúrou rozumieme množinu A s jednou alebo viacerými
operáciami definovanými na tejto množine [1]. Algebraické štruktúry rozlišujeme podľa počtu
ich operácií definovaných na množine A a podľa vlastností týchto operácií, ktorým hovoríme
podmienky pre operácie.
V článku reflektujeme mieru osvojenia si poznatkov zo strany študentov týkajúcich sa
základných algebraických štruktúr, t. j. algebraických štruktúr s jednou operáciou
a algebraických štruktúr s dvomi operáciami a to z aspektu korektnosti overovania platnosti
podmienok pre ich operácie, resp. pojednávame o chybách, ktorých sa študenti dopúšťajú
pri overovaní platnosti podmienok pre operácie základných algebraických štruktúr. Takto
vymedzený diskurz dopĺňame o metodické pokyny sledujúce eliminovanie daných chýb.
Čerpali sme z pedagogických skúseností získaných v rámci zabezpečovania výučby algebry
na

Katedre

matematiky

FPV

UKF

v Nitre.

Orientovali

sme

sa

na

študentov

1. ročníka prvého stupňa štúdia zameraného na učiteľstvo matematiky.

Materiál a metódy
Vyššie vymedzená základňa študentov si v rámci kurzu algebry osvojuje poznatky
týkajúce sa najskôr algebraických štruktúr s jednou operáciou – grupoidy, pologrupy, monoidy
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a grupy a následne algebraických štruktúr s dvomi operáciami – okruhy, telesá a polia.
Primárnym zdrojom poznatkov je pre nich skriptum [2]. Nadobudnuté vedomosti
o základných algebraických štruktúrach si študenti vo vyšších ročníkoch ďalej rozširujú
a prehlbujú.
Vymenované algebraické štruktúry pre budúce účely stručne vymedzíme, pričom
čerpáme z [2].

Definícia 1 (grupoid, pologrupa, monoid, grupa):
• Nech je daná neprázdna množina G a na nej definovaná binárna operácia ∗.
Štruktúru (G, ∗) potom nazývame grupoid.
• Nech navyše pre operáciu ∗ platí asociatívny zákon, t. j.
pre každé a, b, c ∈ G platí: (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c).

[I.]

Štruktúru (G, ∗) potom nazývame pologrupa.
• Nech navyše operácia ∗ je operácia s neutrálnym prvkom, t. j.
existuje e ∈ G také, že pre každé a ∈ G platí: e ∗ a = a ∗ e = a.

[II.]

Štruktúru (G, ∗) potom nazývame monoid.
• Nech navyše ku každému prvku z množiny G existuje vzhľadom na operáciu ∗
inverzný prvok, t. j.
pre každé a ∈ G existuje a −1 ∈ G : a −1 ∗ a = a ∗ a −1 = e.

[III.]

Štruktúru (G, ∗) potom nazývame grupa.
• Ak navyše pre operáciu ∗ platí komutatívny zákon, t. j.
pre každé a, b ∈ G platí: a ∗ b = b ∗ a,

[IV.]

grupu (G, ∗) nazývame komutatívna grupa alebo aj Abelova grupa.

Definícia 2 (okruh, teleso, pole):
• Nech je daná neprázdna množina A a na nej definované dve binárne operácie ⊕ a .
Štruktúru (A, ⊕, ) nazývame okruh, ak
(A, ⊕) je komutatívna grupa,
(A, ) je pologrupa
a operácia  je distributívna vzhľadom na operáciu ⊕, t. j.
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pre každé a, b, c ∈ A platí: a  (b ⊕ c) = (a  b) ⊕ (a  c),

[V.]

pre každé a, b, c ∈ A platí: (b ⊕ c)  a = (b  a) ⊕ (c  a).

[VI.]

• Nech navyše (A, ) je grupa.
Štruktúru (A, ⊕, ) potom nazývame teleso.
• Nech navyše (A, ) je komutatívna grupa.
Štruktúru (A, ⊕, ) potom nazývame pole.

Výsledky, ku ktorým sme dospeli pri sledovaní cieľa článku a ktoré v ďalšom
uvedieme, vyplynuli jednak z pozorovania činnosti študentov v rámci vyučovacieho procesu
pri riešení jednotlivých úloh na tabuli, jednak z kontrolnej práce, ktorú sme predložili
študentom za účelom priebežnej kontroly úrovne nadobudnutých vedomostí. Ako sme už
v úvode uviedli, šlo o študentov 1. ročníka prvého stupňa vysokoškolského štúdia zameraného
na učiteľstvo matematiky a to s počtom 27. Sledovaným obdobím bol zimný semester
akademického roka 2010/2011. Zamerali sme sa na chyby pri overovaní platnosti podmienok
pre operácie základných algebraických štruktúr, ktorých sa študenti dopúšťali s najväčšou
frekvenciou.

Výsledky a diskusia
Hneď poznamenávame, že študenti sú pripravení uvedomelo poňať podstatu
problematiky algebraických štruktúr až vtedy, ak majú v dostatočnej miere zvládnuté
teoretické minimum týkajúce sa pojmu množina, binárna relácia, zobrazenie a binárna
operácia. V konečnom dôsledku totiž všetky algebraické štruktúry sú v istom zmysle množiny
s určitými vlastnosťami. Na druhej strane, algebraické štruktúry sú mimo ich nosnej množiny
tvorené aj jednou alebo viacerými binárnymi operáciami definovanými na tejto množine,
pričom binárna operácia je určitým zobrazením a pojem zobrazenie je zúžením pojmu binárna
relácia. Na základe uvedeného je teda z didaktických dôvodov žiaduce pred zavedením pojmu
algebraická štruktúra ozrejmiť pojmy množina, binárna relácia, zobrazenie a binárna operácia.
Tým vytvoríme priestor pre uvedomelé osvojenie si podstaty pojmu algebraická štruktúra a
eliminujeme riziko len jeho formálneho prijatia.
Pokiaľ ide o vlastné overovanie platnosti podmienok pre operácie základných
algebraických štruktúr (v článku medzi ne patria tvrdenia I. až VI.), základom je, aby im
študenti dokonale rozumeli, t. j. aby vedeli korektne čítať a interpretovať formálne zápisy
týchto podmienok. To je dôležitým a nevyhnutným krokom v úlohe eliminovať chyby
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pri overovaní platnosti podmienok pre operácie základných algebraických štruktúr (v ďalšom
stručne „pri overovaní platnosti podmienok“).
Pri overovaní platnosti podmienok sa študenti často dopúšťajú chybných zápisov
dobre myslených postupov. Za účelom demonštrovania tohto druhu chýb uvažujme napr.
úlohu

zistiť,

či

na

množine

reálnych

čísel

definovaná

operácia

∗

predpisom

a ∗ b = a + b + a.b v štruktúre (R, ∗) je asociatívna. Študent by pri riešení úlohy mohol uviesť
zápis (a ∗ b) ∗ c = (a + b + a.b) ∗ c = a + b + a.b + c + a + b + a.b.c (pre ľubovoľné a, b, c
z množiny reálnych čísel). Korektný by však bol, ak by mal tvar (a ∗ b) ∗ c = (a + b + a.b) ∗ c
= a + b + a.b + c + (a + b + a.b).c. S predmetným druhom chýb sa vo vyučovaní matematiky
učitelia stretávajú veľmi často a to vo všeobecnosti. Eliminovať ich je možné najmä dôrazným
postojom zo strany učiteľa pri vysvetľovaní a výzvou na adresu študenta pri precvičovaní
v rámci riešenia úlohy komentovať ním uvádzané zápisy a prípadne odôvodňovať jednotlivé
kroky.
Medzi závažný druh chýb patria strategické chyby. Vezmime do úvahy štruktúru
(A, ), kde operácia  definovaná množine A = {a, b, c, d} je zadanú Cayleyho tabuľkou
nasledovne:


a
b
c
d

a
a
b
c
d

b
b
a
d
c

c
c
d
a
b

d
d
c
b
a

Úlohu nech je povedzme dokázať, že daná operácia je asociatívna. Za tým účelom je potrebné
preukázať, že každý jeden prvok z množiny A asociuje. Ukážme, že asociuje napr. prvok
a ∈ A . Využijeme nasledujúcu dvojicu tabuliek:



a

b

c

d

 aa=a ab=b ac=c

ad=d

aa=a

a

b

c

d

a

a

b

c

d

ba=b

b

a

d

c

b

b

a

d

c

ca=c

c

d

a

b

c

c

d

a

b

da=d

d

c

b

a

d

d

c

b

a

Strategickou chybou, ktorej sa študenti často dopúšťajú je, že nesprávne zvolia poradie
komponentov v záhlaví týchto tabuliek, čo ilustruje nasledujúca dvojica tabuliek:
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a

b

c

d

 aa=a ba=b ca=c

da=d

aa=a

a

b

c

d

a

a

b

c

d

ba=b

b

a

d

c

b

b

a

d

c

ca=c

c

d

a

b

c

c

d

a

b

da=d

d

c

b

a

d

d

c

b

a

Je len zhodou okolností, že kompozície (prvky) daných tabuliek si i napriek chybnému zápisu
komponentov v záhlaví druhej tabuľky navzájom odpovedajú. V skutočnosti však nebola
korektne overená platnosť podmienky [I.]. Vyhnúť sa napríklad i predmetnej strategickej
chybe predpokladá uvedomelé osvojenie si problematiky a dôkladné pochopenie formálnych
zápisov podmienok. Učiteľ by mal v rámci precvičovania preventívne informovať študentov
o strategických chybách, ktorých sa potenciálne môžu dopustiť.
K strategickým chybám pri overovaní platnosti podmienok ([I.] až [VI.]) dodávame, že
typickým príkladom nedôkladného osvojenia si formálnych zápisov podmienok a ich
neuvedomelého poňatia je, keď si študent neuvedomuje skutočnosť, podľa ktorej neutrálny
prvok štruktúry sa viaže na operáciu danej štruktúry, kým inverzný prvok sa viaže
na konkrétny prvok danej štruktúry vzhľadom na operáciu tejto štruktúry. V kontexte
uvedeného postrehu stojí za zmienku, že študenti sa často dopúšťajú strategickej chyby
pri dokazovaní existencie týchto prvkov. Uvažujme napr. úlohu, ktorej cieľom je preukázať
existenciu neutrálneho prvku operácie  štruktúry (R, ), kde binárna operácia  je
definovaná na množine reálnych čísel nasledovne: a  b = (a + 1)(b + 1) – 1. Využitím
podmienky [II.] síce študenti správne identifikujú neutrálny prvok operácie , v našom
prípade e = 0, ale v ďalšom si často neuvedomujú nutnosť preukázať, že daný prvok patrí
do nosnej množiny uvažovanej štruktúry, u nás do množiny R. Alebo tiež nedokončia dôkaz
tým, že neoveria, či (v našom prípade) e = 0 vyhovuje podmienke e  x = x  e = x pre každé
jedno x ∈ R . Takto vymedzené overenie by sa malo previesť nasledovne:
(1)

e  x = 0  x = (0 + 1)(x + 1) – 1 = 1(x + 1) – 1 = x + 1 – 1 = x

(2)

x  e = x  0 = (x + 1)(0 + 1) – 1 = (x + 1)1 – 1 = x + 1 – 1 = x

Až teraz vidno, že e = 0 ∈ R vyhovuje podmienke e  x = x  e = x pre každé x ∈ R .
V [3] autori rozlišujú mimo tých druhov chýb, o ktorých sme sa v súvislosti s overovaním
platnosti podmienok dosiaľ zmienili, aj numerické chyby, grafické chyby (vznikajúce
nedbalým zápisom, prepisovaním) či tzv. chyby veľkých skokov (ktorých sa študenti
dopúšťajú v snahe urobiť úpravu zahŕňajúcu naraz viac krokov), pričom ich demonštrujú
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na úpravách algebraických výrazov. Týchto chýb sa však študenti dopúšťajú vo všeobecnosti a
teda aj pri overovaní platnosti podmienok pre operácie základných algebraických štruktúr. Ich
eliminovanie je možné zabezpečiť tlakom zo strany učiteľa na akúsi disciplínu, dôslednosť
a sústredenosť pri riešení úloh. Na tomto poli však významnú úlohu zohrávajú aj dispozície
študenta, jeho schopnosti, charakterové vlastnosti.

Záver
Príčiny chýb, ktorých sa študenti dopúšťajú pri overovaní platnosti podmienok
pre operácie základných algebraických štruktúr, je potrebné hľadať jednak na strane študenta,
jednak na strane vyučujúceho. V prípade študenta ide o nedokonalé pochopenie problematiky
alebo len o formálne vedomosti, ale aj o nedostatočnú automatizáciu z dôvodu absencie
precvičovania v rámci domácej prípravy na vyučovací proces a tiež o momentálne a vrodené
dispozície. V prípade učiteľa ide o nerešpektovanie didaktických zásad v rámci vyučovacieho
procesu (zásada uvedomelosti, zásada primeranosti, zásada sústavnosti, resp. systematickosti,
zásada dôkladnosti a ďalšie, ktoré sa uvádzajú napr. v [4]). V zásade ide o chybné zápisy
dobre myslených postupov, strategické chyby, ale aj numerické, grafické chyby či tzv. chyby
veľkých skokov.
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Didaktická hra ako efektívna edukačná metóda
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Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je poukázať na význam didaktickej hry ako efektívnej edukačnej metódy, ktorá
umožňuje pochopiť danú problematiku ľahšie, rýchlejšie, zaujímavejšie. Rozoberáme tu dve didaktické hry
Hádaj poradie a Logik, ktoré sú určené na rozvoj kombinatorického myslenia žiakov ZŠ. Prinášame porovnanie
týchto hier z hľadiska ich primeranosti žiakom.

Kľúčové slová: Vyučovací proces; edukačná metóda; didaktická hra

Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti sa do popredia dostávajú nové edukačné metódy, ktoré odbúravajú
klasický typ vyučovacej hodiny a majú žiakom pomôcť osvojiť si danú problematiku ľahšie,
rýchlejšie, zaujímavejšie. Jednou z nich môže byť metóda didaktických hier. Aj Vankúš [1]
vo svojej práci zdôrazňuje používanie didaktických hier, ako vhodnej metódy na komplexný
rozvoj osobnosti žiaka a aktívnu prácu žiaka na hodinách.
Hra je všeobecne v prácach teoretikov a praktikov chápaná ako jedna zo základných
foriem ľudskej aktivity, ktorá sa s človekom spája od útleho detstva a pretrváva v jeho
záujmových aktivitách počas celého ľudského života.
Podľa Čečetku [2] je hra inštinktívna, spontánna a pre detský vek najtypickejšia forma
činnosti, v ktorej dieťa individuálnym a svojej vývinovej fáze zodpovedajúcim spôsobom
dáva výraz svojim predstavám, myšlienkam, citom, svojmu chceniu.
V pedagogickom slovníku [3] sa nachádza zadefinovanie hry ako formy činnosti, ktorá
sa líši od práce aj od učenia. Ďalej uvádza, že človek sa hrou zaoberá celý život a hra má
množstvo aspektov - poznávací, precvičovací, emocionálny, pohybový, motivačný,
tvorivostný, fantazijný, sociálny, rekreačný, diagnostický, terapeutický. Zahrňuje činnosti
jednotlivca, dvojice, malej i veľkej skupiny.
Volfová [4] sa zmieňuje, že hru je možné definovať ako uvedomelú činnosť, ktorá
vzbudzuje kladné emócie, vyvoláva pocity pohody, prináša uspokojenie. Hra je podobná
práci v tom, že je zameraná k nejakému cieľu, vyžaduje isté úsilie, sústredenosť, námahu.
Detskú potrebu -hrať sa- možno spojiť s didaktickým účelom a dostaneme tak didaktickú
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hru. Didaktická hra je zdrojom motivácie, zvyšuje aktivitu myslenia, rozumové úsilie,
zlepšuje koncentráciu pozornosti. Vyvoláva radosť, práceschopnosť, pocit kolektívnosti
a záujem o podobné činnosti, ktorý môže prispievať ku vzniku poznávacieho záujmu o daný
predmet[4].
Našim cieľom je na základe preštudovaných materiálov o didaktických hrách, vytvoriť
didaktickú hru, ktorá bude určená žiakom ZŠ na osvojenie a precvičenie učebnej problematiky
z matematiky v tematickom okruhu Kombinatorika a následne porovnanie danej hry s už
vytvorenou didaktickou hrou, ktorá sleduje rovnaký cieľ. Pri porovnaní hier sa zameriame na
sledovania primeranosti danej hry konkrétnemu žiakovi.

Materiál a metódy
O možnostiach využitia hry vo výchove mládeže hovoria vo svojich dielach aj
Platón, Aristoteles, Cicero, Quintilianus. Vo väčšej miere sa hra začala uplatňovať
v novoveku v dielach humanistickej pedagogiky, filozofie, náboženstva a prírodných vied J.A.
Komenského. O myšlienke vyučovania hrou v škole hovorí aj J.A. Komenský, ktorého
názory na hru sa vo viacerých modifikáciách uplatnili v prácach viacerých osvietenských
pedagógov. J. A. Komenský medzi prvými vedecky rozpracoval projekt hier v živote dieťaťa
od prenatálneho obdobia cez školu mladosti, dospelosti, školu staroby až po školu smrti.
Komenského diela sú dokladom uceleného systému názorov na podstatu, na druhy a pravidlá
hier v 17 storočí. I dnes, zvlášť pre učiteľov a vychovávateľov sú aktuálne jeho názory, že hra
pri dobrom a múdrom vedení pôsobí blahodarne na zdravie, zmysly, rozum, súdnosť,
pracovnú čulosť a horlivosť, výrečnosť. K jeho významným dielam patrí učebnica Orbis
pictus – bola to prvá názorná pomôcka, ktorou uviedol žiakov celej Európy do tajov školy
hrou [5].
Vasková poukazuje na význam didaktickej hry ako metódy, ktorá umožňuje udržať si
osvojené učivo v pamäti dlhšie a sú dobrým prostriedkom v boji proti zabúdaniu a v boji
proti formálnym vedomostiam. V porovnaní s inými učebnými metódami, ich prednosťou je
skutočnosť, že proces upevňovania a prehlbovania učiva prebieha v hravej zábavnej činnosti
[6].
Požiadavky na vhodnú integráciu didaktickej hry do vyučovania sú podľa Krejčovej
a Volfovej [7] nasledovné:
-

hra má byť pre žiakov lákavá a príťažlivá,

-

hra by mala odpovedať vekovým zvláštnostiam a individuálnym schopnostiam detí,
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-

každá hra má mať jasné a zrozumiteľné pravidlá,

-

samozrejmosťou musia byť dobré organizačné a materiálne zabezpečenia hry,

-

nevhodné je príliš časté zavádzanie novej hry,

-

hra musí slúžiť istému didaktickému cieľu,

-

hra by mala aktivizovať čo najviac žiakov.

Na základe preštudovania, dostupných materiálov o didaktických hrách sme vytvorili
Didaktickú hru s názvom Hádaj poradie.
Didaktická hra Hádaj poradie
Tematické zaradenie (odporúčaný ročník): Kombinatorika (5. roč.)
Edukačné ciele hry: Rozvoj logického a kombinatorického myslenia žiakov.
Pochopiť pojmu usporiadanie prvkov vedľa seba. Vedieť zistiť počet všetkých usporiadaní
dvoch, troch a štyroch prvkov vedľa seba pomocou systematického vypísania možností.
Pomôcky: 4 rôznofarebné kocky pre každého žiaka, kus farebného kartónu pre každú
dvojicu
Pravidlá hry: Hru hrajú dvaja hráči, ktorí sedia oproti sebe. Prvý hráč uloží štyri
rôznofarebné kocky vedľa seba. Pred kockami drží farebný papier tak, aby spoluhráč nevidel
kocky. Druhý hráč háda usporiadanie kociek podľa farieb a to nasledovne: usporiada svoje
štyri kocky a opýta sa spoluhráča na počet zásahov - teda koľko kociek správne umiestnil. Ak
nemá štyri zásahy, zmení usporiadanie kociek a opäť sa pýta na počet zásahov. Každé
opýtanie na usporiadanie prvkov predstavuje trestný bod. Hráči sa pri hádaní usporiadania
striedajú a zapisujú si počet opýtaní (trestných bodov) u každého hráča. Vyhráva hráč, ktorý
získa najmenej trestných bodov.
Metodické pokyny: Odporúčame zahrať si najprv ukážkovú hru spoločne, aby všetci
správne pochopili pravidlám. Odporúčame zadať žiakom presný počet hier- voľba závisí od
množstva času (4-6 hier). Po skončení, vypíšeme spoločne všetky možnosti usporiadania
daných štyroch farebných kociek vedľa seba na tabuľu. Ide tu o permutácie zo štyroch prvkov
bez opakovania, teda všetkých možností usporiadania prvkov je 24 (P(4) = 4! = 4.3.2.1 = 24).
Žiakom môžeme položiť otázky: - Ako sa zmení počet možností, ak dve kocky budú červenej
farby? - Ako sa zmení počet možností, ak dve kocky budú červenej farby a ďalšie dve budú
žltej farby? - Koľko štvorciferných čísel viem vytvoriť z čísel 1, 2, 3, 4, pričom každú musím
použiť práve raz? - Koľko štvorciferných čísel viem vytvoriť z čísel 1, 3, 3, 4? –Ako sa zmení
počet možností, ak budem usporadúvať päť číslic?
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Podobná tejto hre je didaktická hra Logik, ktorú uvádza Vankúš [8], alebo aj Vávrová
a kol [9].
Didaktická hra Logik
Tematické zaradenie (odporúčaný ročník):: Kombinatorika (7. roč.)
Edukačné ciele hry: Rozvoj logického a kombinatorického myslenia žiakov
Pomôcky: písacie potreby
Pravidlá hry: V rámci dvojice žiakov v lavici si jeden zo žiakov napíše na papier
vedľa seba päť čísel vybraných z množiny prirodzených čísel od jedna po osem, pričom každé
z týchto ôsmich čísel sa v uvedenej pätici môže vyskytovať najviac jedenkrát. Druhý žiak má
za úlohu túto päticu uhádnuť. Na svoj hárok papiera napíše predpoklad zloženia pätice. Žiak,
ktorý čísla vybral, stanoví počet uhádnutých čísel a počet čísel, pre ktoré bola uhádnutá aj ich
poloha. Druhý žiak pokračuje v hádaní, pričom na uhádnutie má k dispozícii desať možných
pokusov. V ďalšej hre si žiaci úlohy vymenia.
Metodické pokyny: Žiaci si zapisujú priebehy hier. Za každú správne uhádnutú päticu
čísel získa hádajúci žiak určitý počet bodov za aktivitu. Náročnosť hry je možné meniť
zmenou počtu hľadaných čísel a množiny prirodzených čísel, z ktorej uvedené čísla vyberáme;
napríklad hádaním štvorice čísel vybraných z množiny prirodzených čísel od jedna po šesť ap.

Výsledky a diskusia
Spoločné prvky daných didaktických hier: Obidve uvedené hry sú určené pre
tematický celok Kombinatorika. Obidve hry sa zameriavajú na rozvoj kombinatorického
a logického myslenia žiakov. V oboch hrách je potrebné všímať si rôzne možnosti
usporiadania daných prvkov vedľa seba. Ak v hre Logik zvolíme hádanie štvoríc z množiny
prirodzených čísel od jedna po štyri, je podobnosť oboch hier zjavná.
Hra Hádaj poradie je menej náročná ako hra Logik. V hre Hádaj poradie sa len háda
poradie danej štvorice prvkov a v hre Logik musí žiak zo zvolenej množiny vybrať správnu
päticu čísel a následne sa zamýšľať nad ich správnym usporiadaním. Z náročnosti vyplýva
rôzne zaradenie hier do ročníkov.
Zo zaradenia hier danej vekovej kategórie vyplýva aj spôsob organizácie hry,
zvolené pomôcky, miera pútavosti hry. Rozdielnosť hier v tomto zmysle je značná. V hre
Hádaj poradie žiaci pracujú s farebnými kockami, s ktorými manipulujú, poradia prvkov
vytvárajú manuálnym premiestňovaním kociek. V hre Logik žiaci pracujú s číslicami, ktoré si
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zapisujú na papier. Aj hra Hádaj poradie sa dá zrealizovať ako hádanie poradia číslic, ale tým
by hra stratila istú mieru pútavosti pre žiaka 5. ročníka.
Z hľadiska potrebných pomôcok, je hra Hádaj poradie náročnejšia, avšak tieto
pomôcky sú ľahko dostupné, cenovo málo náročné a majú možnosť rôznorodého využitia
(napríklad na rozvíjanie geometrického myslenia).

Záver
V príspevku hovoríme o didaktickej hre ako významnej edukačnej metóde, ktorá je
významným zdrojom motivácie, aktivity, myslenia, koncentrácie pozornosti. V príspevku
prinášame porovnanie dvoch didaktických hier z hľadiska ich primeranosti žiakovi. Hra
Hádaj poradie pochádza z našej vlastnej tvorby a sleduje tie isté ciele ako známa hra Logik.
Obe didaktické hry považujeme za vhodný prínos do vyučovania matematiky na ZŠ
z hľadiska rozvíjania logického a kombinatorického myslenia žiakov. Obe hry môžu byť
užitočným prínosom vo vyučovaní a veríme, že ich zaradenie do vyučovacieho procesu,
pomôže zatraktívniť u žiakov nielen tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť
a štatistika, ale i samotný vyučovací predmet matematika.
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Abstrakt
Termorezistentné mikroskopické vláknité huby predstavujú významnú skupinu húb, ktorých kleistotéciá,
resp. gymnotéciá, asky a askospóry sú schopné prežívať účinok vyšších teplôt používaných v konzervárenskom
priemysle pri výrobe ovocných kompótov a štiav. Následne tak môžu spôsobiť plesnivenie hotových výrobkov, z
čoho v konečnom dôsledku vyplývajú veľké ekonomické straty. V pôdach je veľmi dôležité poznať rodovú
a druhovú skladbu mikroskopických húb aj kvôli produkcii toxických sekundárnych metabolitov (mykotoxínov).
K najvýznamnejších kontamintom ovocných konzerv a džúsov patrí termorezistentný druh Byssochlamys nivea
Westling, ktorý produkuje viaceré toxické sekundárne metabolity ako patulín, byssotoxín a kyselinu
byssochlamínovú.

Kľúčové slová: acidifikácia; askospóry; Byssochlamys nivea; patulín

Úvod a formulácia cieľa
Väčšina mikroskopických vláknitých húb (mikromycét) je veľmi citlivá na pôsobenie
tepla, teda ide o termolabilné organizmy. Na druhej strane, termorezistentné huby sú schopné
prežívať pri teplotách okolo 75 °C po dobu tridsať minút alebo viac. Všeobecne možno
povedať, že termorezistencia určitých druhov mikromycét sa viaže k tvorbe sexuálnych spór
– askospór [1, 2]. Výsledky všetkých doterajších výskumov ukázali, že pôvodným zdrojom
termorezistentných mikromycét kontaminujúcich požívatiny je pôda polí a sadov, najmä
rizosféra. Termorezistentné mikromycéty možno považovať za pôdne huby [3, 4]. Niektoré
produkujú sekundárne metabolity – mykotoxíny toxické pre človeka [5].
Cieľom práce bolo zistiť diverzitu termorezistentných mikroskopických vláknitých
húb v pôdach na lokalite Šobov pri Banskej Štiavnici a stanovenie koncentrácie mykotoxínu
patulínu produkovaného izolovanými kmeňmi termorezistentného druhu Byssochlamys nivea.
Lokalita predstavuje akútnu acidifikáciu životného prostredia spôsobenú výluhom z haldy
hlušinového materiálu akumulovaného pri ťažbe sekundárneho kremenca. Niektoré
mikroskopické huby sa vyznačujú vysokou rezistenciou voči nepriaznivým antropogénnym
vplyvom a práve preto je zaujímavé poznať druhové zloženie mikroskopických vláknitých
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húb schopných odolávať tepelnému stresu v zaťažených pôdach a tiež pozorovať možný vplyv
kontaminácie pôdy na produkciu patulínu.

Materiál a metódy
Odber pôdnych vzoriek
Vzorky pôdy sme odoberali pozdĺž 24 metrov dlhého líniového transektu, vedeného naprieč
záujmovým územím, z plochy menej postihnutej acidifikáciou Š3 a Š6 (identifikovaná na
základe nepoškodeného porastu) až po najviac degradovanú plochu bez vegetácie Š18, Š21 a
Š24. Pôdnym typom na sledovanom území je kambizem kultizemná, ktorej variety sa v rámci
línie odberu menia:

vo vzorkách Š3 a Š6 (časť transektu porastená lúčnym porastom) je

pôdnym typom kambizem kultizemná varieta nasýtená; vo vzorkách Š9, Š12 a Š15 (časť
transektu porastená kyslomilnými trávami) nachádzame kambizem kultizemnú varietu kyslú
a vo vzorkách Š18, Š21 a Š24 (časť transektu bez porastu) je to kambizem kultizemná varieta
kontaminovaná forma erodovaná [6]. Vzorky pôdy (1 kg) boli odoberané z povrchového Ahorizontu z hĺbky 0 až 15 cm v júny 2010 do PVC vreciek, v ktorých boli transportované do
laboratória, kde sa presušili pri laboratórnej teplote 23 °C, následne rozdrvili, kvartovali
a preosiali cez sito s otvormi 2 mm na jemnozem.
Kultivácia termorezistentných mikroskopických vláknitých húb
Na izoláciu termorezistentných mikroskopických vláknitých húb sme použili navážku 10 g
zeminy pridanú do 250 mL vhodneho živného média, používali sme tri typy živných médií
[5]: Sabouraudov agar (SAB) (Merck), Sabouraudov agar (Merck) s prídavkom Bengálskej
červene (150 mg/L) a dichloranový agar s bengálskou červeňou a chloramphenikolom
(DRBC) (Sigma-Aldrich). Takto pripravenú zmes sme následne zahriali vo vodnom kúpeli
(GFL) pri teplote 75 °C po dobu tridsať minút. Po dôkladnom premiešaní vzorky s médiom,
sme zmesou naplnili desať Petriho misiek pre každý typ živného média. Kultivácia prebiehala
10 až 14 dní v termostate (Binder) pri 25 °C [5]. Zo zmesných kultúr sme preočkovaním
získali čisté kultúry, ktoré sme následne identifikovali podľa fenotypu.
Druhová determinácia na základe fenotypu
Na siedmy až štrnásty deň (v zavislosti od maturácie askospór) sme z čistých kultúr
mikroskopických húb pripravili preparáty, ako pozorovacie médium sme používali 50 %-nú
kyselinu mliečnu zafarbenú bavlníkovou modrou. Determináciu druhov na základe
makroskopických znakov a mikromorfologických štruktúr sme vykonávali pomocou
svetelného mikroskopu a diagnostickej literatúry [7, 8, 9].
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Stanovenie koncentrácie patulínu
Po siedmych dňoch kultivácie čistých kultúr vybraných kmeňov Byssochlamys nivea sme
pripravili spórové suspenzie aplikáciou 15 mL fyziologického roztoku na Petriho misku
s čistou kultúrou. Bakteriologickým očkom sme jemne prechádzali po povrchu živnej pôdy
aby došlo k uvoľneniu spór. Na očkovanie 50 mL tekutého živného média PDB (Zemiakovodextrózový bujón) (Roth) s prídavkom MnCl2 . 4H2O (152 µmol. L-1) v Erlenmeyerových
bankách bolo použitých 100 µL takto pripravenej spórovej suspenzie. Submerzná kultivácia
pri 180 RPM (IKA KS 4000 IC Control) prebiehala v tme pri teplote 30 °C. Pre sledovanie
zmien koncentrácie patulínu v čase sme odoberali vzorky (1 mL) na 5., 7., 10. a 14. deň do
Eppendorfových skúmaviek, následne sme ich centrifúgovali (Biofuge Pico Heraeus
Instruments) a nariedili do HPLC vialiek (50 µL vzorky zmiešaných s 950 µL destilovanej
vody). V takto pripravených vzorkách sa stanovila koncentácia patulínu pomocou
vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC Dionex Ultimate 3000).

Výsledky a diskusia
Najznámejšími predstaviteľmi termorezistentných mikromycét sú druhy Byssochlamys
fulva, B. nivea, Eupenicillium brefeldianum, Neosartorya fischeri a Talaromyces flavus. Vo
vzorkách pôd z lokality Šobov sme in vitro izolovali 13 zástupcov termorezistentných
mikromycét (tab. 1).
Tab. 1: Termorezistentné mikroskopické vláknité huby izolované z pôd na lokalite Banská Štiavnica – Šobov
Š3 Š6 Š9 Š12 Š15 Š18 Š21 Š24
x

Aspergilus versicolor (Vuill.) Tirab.
Byssochlamys nivea Westling

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Devriesia sp.
Eupenicillium pinetorum Stolk
Eupenicillium sp.

x

x

x

x

x

Neosartorya spinosa (Raper & Fennel) Kozak.

x

Paecilomyces variotti Bainier

x

Penicillium citrinum Thom

x

Talaromyces flavus (Klöcker) Stolk & Samson

x

Talaromyces macrosporus (Stolk & Samson) Frisvad, Samson & Stolk

x

Umbelopsis vinacea (Dixon-Stew.) Arx

x

x

x

Neosartorya fisheri (Wehmer) Malloch & Cain
Neosartorya glabra (Fennel & Raper) Kozak.

x

x
x

x

x

x

x
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Ovocie, najmä tie druhy, ktoré sa zbierajú priamo zo zeme, alebo prídu s ňou do
najužšieho kontaktu (napr. jahody), ako aj ich konzervárenské výrobky predstavujú
najrizikovejšiu

skupinu

požívatín

z hľadiska

kontaminácie

termorezistentnými

mikroskopickými vláknitými hubami [10]. Jeden z najvýznamnejších kontamintov ovocných
konzerv a džúsov je druh Byssochlamys nivea, ktorý je charakteristický absenciou kleistotécií,
resp. gymnotécií, teda útvarov, ktoré v čase vývoja a dozrievania askospór obaľujú asky. Asky
tohto rodu sa tvoria v zhlukoch obalených hyalinnými hýfami, sú guľovité alebo pologuľovité,
obsahujú 8 askospór s hladkou stenou. B. nivea produkuje viaceré toxické sekundárne
metabolity ako patulín, byssotoxín a kyselinu byssochlamínovú a iné. Z nich sa najväčšia
pozornosť venuje patulínu, u ktorého sa potvrdili jeho karcinogénne a teratogénne účinky na
ľudský organizmus [11, 12]. Patulínom sú najčastejšie kontaminované jablká a jablčné dzúsy.
Ku kontaminácii jablčných výrobkov patulínom dochádza najmä v dôsledku nesprávneho
skladovania ovocia a následného používania plesnivého ovocia vo výrobnom procese. Patulín
je relatívne tepelne stabilný a nezničí sa pasterizáciou jablčných dzúsov pri teplote 90 oC po
dobu 10 sekúnd [13]. Európska únia stanovila najvyššie povolené limity patulínu na 50 µg/kg
v ovocných džusoch a nápojoch obsahujúcich jablčné koncentráty. Pre netekuté jablčné
produkty, ako napr. jablkové pyré je limit 25 µg/kg. Nižší limit 10 µg/kg je stanovený pre
dojčenskú výživu [14].
Takmer vo všetkých vyšetrovaných vzorkách pôdy sme zaznamenali výskyt druhu B.
nivea a následne sme 4 kmene (kmene Š3 a Š6 z plochy menej postihnutej acidifikáciou,
a kmene Š18 a Š21 z najviac degradovanej plochy bez vegetácie) in vitro testovali na
produkciu patulínu metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Zmeny
koncentácie patulínu v čase sú zaznamenané v tabuľke 2.
Tab. 2: Množstvo patulínu [μg/mL] vyprodukovaného vybranými kmeňmi Byssochlamys nivea pri submerznej
kultiváci (180 RPM) na PDB (Roth) s prídavkom MnCl2 . 4H2O (152 µmol. L-1) pri teplote 30 °C v tme
5. deň

7. deň

10. deň

14. deň

B. nivea Š3

53

118

228

314

B. nivea Š6

56

96

239

228

B. nivea Š18

35

60

153

383

B. nivea Š21

58

88

215

185

Najnižšiu produkciu patulínu sme zaznamenali na 5. deň (35 μg/mL) kmeňom Š18
a najvyššiu na 14 deň (383 µg/mL) taktiež kmeňom Š18. Mierny pokles v produkcii patulínu
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na 14. deň sme zaznamenali u dvoch kmeňov (Š6 a Š21), no na druhej strane, u kmeňov Š3
a Š18 sme zaznameli konštantné stúpanie koncentrácie produkovaného patulínu. Podobný
výskum robili Domrink-Kurtzman a Engberg (2006) [15], testovali 8 kmeňov B. nivea
z NRRL (Agricultural Research Service Culture Collection, Peoria, Illinois) na produkciu
patulínu. Najvyššiu produkciu (378 µg/mL) zaznameli na 10. deň a výrazný pokles produkcie
patulínu zaznamenali u všetkých testovaných kmeňov na 14. deň (takmer nulová producia), čo
sa výrazne líši od našich meraní. Tieto odlišnosti môžu byť spôsobené tým, že my sme
pracovali s kmeňmi čerstvo izolovanými z pôdy, kým Domrink-Kurtzman a Engberg (2006)
[15] vo svojej stúdii použili staršie kmene zo zbierky NRRL izolované z rôznych substrátov
(napr. zo siláže, konzervovaného ovocia). Navyše všetky kmene, s ktorými sme pracovali
v našej štúdii boli izolované z kontaminovanej pôdy, čo mohlo tiež ovplyvniť spôsob
produkcie patulínu.

Záver
Vo vzorkách pôd z lokality Šobov, ktorá predstavuje akútnu acidifikáciu životného
prostredia sme izolovali 13 zástupcov termorezistentných mikromycét. Takmer vo všetkých
vyšetrovaných vzorkách pôdy sme zaznamenali výskyt druhu Byssochlamys nivea a následne
sme u štyroch 4 kmeňov sledovali produkciu mykotoxínu patulín a zmeny jeho koncentrácie
v čase pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Najnižšiu produkciu
patulínu sme zaznamenali na 5. deň (35 μg/mL) kmeňom Š18 a najvyššiu na 14 deň (383
µg/mL) taktiež kmeňom Š18. Podobne, Domrink-Kurtzman a Engberg (2006) [15], testovali
8 kmeňov B. nivea a zaznamenali iný priebeh produkcie patulinu. Vo svojej štúdii však
použili staršie kmene zo zbierky NRRL izolované z rôznych substrátov narozdiel od našej
študie, v ktorej sme pracovali s kmeňmi čerstvo izolovanými z kontaminovanej pôdy. Naša
štúdia tak poukazuje na zvrátený priebeh produkcie mykotoxínu, čo môže byť spôsobené
zaťažením pôdy, z ktorej boli kmene B. nivea izolované.
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Abstract
Cultural landscape used by man is constantly developing. The changes can be permanent and depend on
social, economic, technical rise and political conditions. Understanding of changes in a landscape is necessary
for responsible decision making in spatial planning. The aim of the study was to assess and predict the
development of landscape structure in the south-eastern part of the cadastral area of Devín, municipal part of
Bratislava. The basic resource for monitoring of changes was the reconstruction of landscape structure in 1952,
1989, 2010 and prognosis to 2020 years on the base of aerial photographs, maps, field mapping and proposal of
Devín urban feasibility study with planning period until 2020th. For each time period the Shannon-Wiener index
of landscape diversity (SHDI), the coefficient of ecological quality of spatial landscape structure (Ks) and the
Index of landscape change (Iz) was calculated. The analyses show that proposed development in the next 10
years will lead to higher landscape diversity but subordinate ecological quality of the study area faster than
before.

Key words: landscape change; ecological quality; spatial structure; index diversity; Devín

Introduction and purpose
In recent decades growing of interest in understanding the historical development of
cultural landscapes, changes in a landscape structure over a longer period analysed several
authors such as: Lipský [1, 2], Eiden et al. [3], Krauss et al. [4], Riezner [5], Verheyen et al.
[6] and Bičík et al. [7], Bičík, Kupková, [8] and others. The paper presents evaluation of land
use changes in the connection with trend of the landscape diversity and quality of the spatial
structure of the study area in the south-east part of Devín, municipal part of Bratislava. The
analyses were elaborated for selected years 1952, 1989, 2010 with prognosis to 2020 in two
most different variants, presented in Devín urban feasibility study, elaborated by AUREX [9].
The cadastral area of Devín (1397.96 ha) differs from the rest of the city due to its
rural character. Actually for the study area (109 ha) is still characteristic mosaic of vineyards,
gardens, meadows, woody vegetation and family houses. In the last years abandoned areas of
former vineyards and orchards with ruderal vegetation and shrubs increased. The concept of
further urbanisation addresses this potential and present regional spatial development in four
variants, where built-up area extends to the north-eastern direction [9]. Principles and
management proposals should lead to preservation of the natural pattern of the countryside,
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mainly because the study area adjoin with Special area of conservation SKUEV0280 and
Natural protected area Devínska Kobyla.

Materials and methods
For the evaluation of land use changes in the chosen area of Devín were used historic
maps, available published resources and contemporary landscape structure as the result of
fieldwork and landscape mapping on the base of recent maps. Information on the location,
and size of the elements of landscape structure within the time periods was obtained in the
reconstruction of maps detailing the scale 1: 5 000 in the program of ArcView GIS 3.3. The
evaluation was based on maps provided by the archive and map service of Geodesy and
Cartography Institute in Bratislava: 1/ basic map of SR (2-8 Stupava) 1: 5 000, status of 1952
year, 2/ basic map of SR (2-8 Stupava) 1: 5 000, status of 1989 year, 3/ basic map of SR (4421-25) 1:10 000, status of year 1999.
Prognosis of the landscape structure changes was prepared according to Devín urban
feasibility study, variants (options) 1 and 4, elaborated by AUREX [9]. Digitized basic map
sheet in the scale of 1: 5 000 (status from 1999 year) was used as underlay. In the mapping
area were distinguished and assessed the following landscape structure (LS) elements: forests,
non forest vegetation, vineyards, meadows, gardens, family gardens, stream, family houses,
roads, unused area. To clarify the boundaries of the landscape structure elements aerial
photographs and own field research were used. For each historical period and also for
prognosis was calculated area (in hectares) of all present LS elements. The general methodical
process can be divided into four main working steps: 1/ mapping of recent landscape
structure, 2/ reconstruction of landscape structure following historic maps and aerial
photographs, elaboration of sequential maps in the program Arc View GIS 3.3, 3/ the
evaluation of landscape changes according to presence and area of the landscape structure
elements, calculation of the Shannon-Wiener index of landscape diversity [6, 10], the
Coefficient of ecological quality of spatial landscape structure [11] and the Indexes of
landscape change [5, 7, 8].
Landscape diversity was expressed for each time period by the following calculation:
SHDI = -∑(Pi*lnPi), where Pi = proportion of the landscape structure elements occupied by
patch type i (landscape element i) [10]. The value of Ks was determined for all the periods as
follows: Ks = Σ(pi*Kpi)/P, where pi - acreage of landscape structure elements, i = 1-n, n number of landscape elements in the study area, P - acreage of study area in hectares, Kpi coefficient of ecological significance of the individual landscape elements [11]. The index of
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landscape change was used by different authors [5, 7, 8] in modified forms. For analyses of
landscape change the following formula was applied: Iz = Σ (Pi2 – Pi1)/2P * 100; where: Iz index of total change in the landscape, Pi1 - area of the landscape structure element at the
beginning of the period, Pi2 - area of the landscape structure element at the end of the
reporting period, P - acreage of study area in hectares.

Results and discussion
Since 1952 in the study area of Devín the area of vineyards, gardens and unused areas
in favour of built-up areas have been markedly reduced (Figure 1). Following Devín urban
feasibility study [9], it is expected that presence of family houses will grow rapidly at the
expense of vineyards, gardens and meadows. By comparison of the planned urban
development of the study area it is evident that option 4 [9] lead to the higher proportion of
family houses and built-up areas as is proposed in option 1.

Area of landscape elements/ ha

45

Vineyards

40

Unused area

35

Forest

30

Gardens

25

Meadows

20

Family houses/
planned family houses
Stream

15

Road

10

Family gardens

5

Non-forest vegetation
0
Year 1952

1989

2010

2020 op.1

2020 op.4

Fig. 1: Development of the area of selected landscape structure elements in the study area.

The value of the Shannon-Wiener index of landscape diversity (SHDI) increases as
the number of different patch types (landscape elements) increases and/or the proportional
distribution of area among patch types becomes more equitable [10]. In 1952 and 1989 the
index SHDI reached the lowest value due to nearly 60 percent representation of vineyards and
gardens in the landscape, while other elements of the landscape structure occupied smaller
surface of the study area (Figure 2). The highest value of the index SHDI is calculated for the
year 2020 Option 1 as the result of the increased representation of various elements in the
landscape structure. The most important factor of the high calculated value of the index SHDI
is reduced size of vineyards, gardens and increased extent of different build-up areas as family
houses, recreational areas, sport complex, civic amenities etc.
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The coefficient of ecological quality of spatial landscape structure (Ks) of the
study area differ the importance of the landscape structure elements loading coefficients’ of
ecological significance (Kpi). In calculation were used the following Kpi values - vineyards:
0.3, unused area: 0.5, forest: 1.2, gardens: 0.5, meadows: 0.65, family houses: 0.1, streams:
0.8, road: 0.5, family gardens: 0.5, non-forest vegetation: 0.5, sport complexes: -0.1, mixed
territories housing and recreation: 0.2, planned family houses: 0, civic amenities:-0.2,
agricultural land fond: 0.15 and technical equipment: -0.3. Following Izakovičová, Kartusek
[11] the coefficient Ks get values from 0 to 1, higher values indicate higher ecological quality
of the landscape structure. In the study area the ecological quality of the landscape structure
grows moderate till 2010, due to increased percentage of non-forest vegetation and gardens.
Prognosis to 2020 mention downtrend of ecological quality because of increased
representation of settled areas. The comparison of the variants of urban development to 2020
[9] indicate that from the viewpoint of ecological quality is preferable the option 1 (Figure 2).
For an objective evaluation of the development of the landscape both indexes should
be applied, the Shannon-Wiener index of landscape diversity and the Coefficient of ecological
quality of the landscape structure, because the high index of landscape diversity does not
reflect its ecological quality [12]. The quoted conclusion was achieved also in the study area
of Devín, where changing land use result to higher landscape diversity in favour of landscape
elements with lower contribution to the ecological quality and stability of landscape (Figure
2).
Coefficient of ecological quality of spatial lstructure (Ks)

Shannon-Wiener index of landscape diversity (SHDI)
2,50

index value

2,00

2,15
1,87

1,50
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0,50
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0,50

0,54

0,55

0,56
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0,30
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0,20
0,10
0,00
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Fig. 2: The calculated values of the Shannon-Wiener index of landscape diversity (SHDI) and of the Coefficient
of ecological quality of spatial landscape structure (Ks) in the study area in the individual years.

Index of total landscape change (Iz) assesses the overall change in landscape
structure over time, reflects changes in relative values of all elements of the landscape
structure. If the index is zero no change was observed in the landscape structure; value greater

1155

ENVIRONMENTALISTIKA

than zero indicates the change in the landscape structure. The resulting index value can
confirm the dynamics of changes in the landscape [8]. Average annual index of total change
(AIz) express rapidness of the landscape change in the time period (AIz = Iz/ t, where t =
number of years in time period). Total and average annual indexes of landscape changes were
monitored in 6 selected time periods (Figure 3). The results show that in the time period from
1952 to 2010 (58 years), significant changes were spotted in the land use. Perspective urban
development, which is planned to be realised till 2020 will cause marked changes in the short
time unit of 10 years, what describe especially the average annual Index of total landscape
change. Option 4 designates stronger land use change (Figure 3).

Fig. 3: The Index of total landscape change and the average annual Index of total change (options 1, 4).

In the case of Devín the chosen methodology enables to obtain the comprehensive
view of the development area. Using of the four different indexes for evaluation of realised
and expected landscape changes, based on the same input data, lead to fair results. The notice
by Lipský [2] to mechanically applied calculations, without taking into account the different
quality of areas, their individual size, interconnectivity and interdependence was considered.
The similar methodology as in Devín applied Moravčíková [13] in the cadastral area of
Budmerice, where the most evident change over 138 years (from 1870) was caused on
account of the increase of forest and built-up areas and conversion of grasslands to fields.

Conclusions
The current landscape structure of southeast part of Devín refers to intensively used
area. Between the years 1952, 1989 the acreage of vineyards, gardens and unused areas
decreased by 30.72%, 16.34% and 5.01%. The village starts performing a new function of
housing as the part of Bratislava city. In connection with this phenomenon, the area of family
gardens and family houses increased its area by 15.04% and 2.26%. The period 1989-2010
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shows the second great changes. The build up area rise by 8.41%, the area of vineyards,
gardens and family gardens rapidly decreased. The comparison of SHDI index and Ks
coefficient shown that for the objective evaluation should be simultaneously applied both
calculations. The analyses of the proposed urban development till 2020 represented by
variants (options) 1, 4 [9] show that marked changes in the next 10 years will lead to higher
landscape diversity but lower ecological quality of the study area much faster than caused any
activity till 2010. Variant 4 designates stronger intervention in the territory than variant 1.
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Krajinnoekologická analýza brehového porastu vodného toku Rimavica
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného
prostredia, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail:
Stefan.Aschenbrenner@umb.sk

Abstrakt
Článok sa zaoberá problematikou brehových porastov, ktoré plnia v krajine viaceré dôležité funkcie.
Prezentuje výsledky výskumu ekosystémov brehových porastov na 5,3 km dlhom úseku vodného toku Rimavica.
Vodný tok sme zmapovali a rozdelili na 28 homogénnych úsekov. Pre každý úsek sme vypracovali pasportizačný
list, ktorý obsahuje základné údaje o brehových porastoch (druhové zloženie, štruktúra, zdravotný stav, vek a
pod.), zistených antropických vplyvoch a morfologické údaje o vodnom toku. Výsledky sme zosumarizovali a
jednotlivé charakteristiky porastov sme spracovali ako mapové vrstvy, ktoré možno ľubovoľne prekrývať a ďalej
analyzovať.

Kľúčové slová: brehový porast; vodný tok; pasportizačný list; mapová vrstva; krajinná ekológia

Úvod a formulácia cieľa
Brehové porasty možno charakterizovať ako súvislé zapojené lesné porasty alebo
skupiny, pásy a aleje drevín stromovitého vzrastu, krov a bylinnej vegetácie v riečišti a na
brehoch vodných tokov a v ich okolí [1]. Ich význam je mnohoraký. Brehové porasty plnia
funkciu protieróznu, mikroklimatickú, dopomáhajú procesu samočistenia vody, sú biotopom a
úkrytom pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. Chránia brehy pred rozširovaním inváznych
(nepôvodných) rastlinných druhov, ktoré sa uchytávajú najmä na odhalených brehoch riek [2,
3].
Vegetácia okolo vodných tokov a nádrží je tiež dôležitou súčasťou územného systému
ekologickej stability krajiny (ÚSES). Je súčasťou ekologicky vyváženej krajiny, jednou z
foriem rozptýlenej zelene rastúcej mimo ucelených lesných komplexov [4].
Cieľom práce je krajinnoekologická analýza vybranej časti vodného toku Rimavica
s dôrazom na vlastnosti a funkcie brehových porastov a zhodnotenie antropického vplyvu na
charakter ekosystémov v štruktúre krajiny.

Materiál a metódy
Predmetom nášho výskumu bol 5,3 km dlhý úsek rieky Rimavica s jeho priľahlými
ekosystémami (obr. 1). Terénne práce sme vykonali v rokoch 2006 a 2007. Výsledkom
terénnych prác sú vyplnené pasportizačné listy, ktoré poskytujú dôležité informácie pre
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následné analýzy a hodnotenia. Špeciálna pozornosť bola venovaná vplyvom a funkciám
brehových porastov v krajine. Metodika výskumu vychádzala z diela [5].

Obr. 1 Orientačná mapa hodnoteného územia

V rámci terénnych prác sme zhodnotili celkový charakter a stav brehových porastov,
zmapovali sme skúmanú časť vodného toku a tok sme rozdelili na 28 relatívne homogénnych
úsekov s dĺžkou 100 až 250 m. Pre každý úsek sme vypracovali pasportizačný list. Každý
pasportizačný list obsahuje základné údaje o brehových porastoch (druhové zloženie,
horizontálna a vertikálna štruktúra, zdravotný stav, vek a pod.), zistených antropických
vplyvoch a morfologické údaje o vodnom toku. Následne sme zistené údaje zosumarizovali
a analyzovali. Výsledky sme spracovali aj na mapové podklady, pričom sme vytvorili mapové
vrstvy, ktoré možno ľubovoľne prekrývať a analyzovať.

Výsledky a diskusia
Všetky údaje zistené v teréne sú prehľadne spracované formou pasportizačných listov
a graficky znázornené na mapových podkladoch v mierke 1:12 000. Základné charakteristiky,
ktoré určujú hodnotu a vplyv brehových porastov na ostatné krajinné zložky, sú ich
horizontálna a vertikálna štruktúra (etážovitosť), zápoj, zdravotný stav, vek porastu
a drevinové zloženie.
Z drevín zo stromovitým vzrastom boli v porastoch dominantné: Alnus glutinosa,
Populus nigra, Salix alba a Salix fragilis. Menej početné boli tieto druhy: Populus alba,
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Populus tremula, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Quercus robur, Tilia cordata, Ulmus
minor, Ulmus laevis a Carpinus betulus. Ojedinele sme zaznamenali: Aesculus
hippocastanum, Robinia pseudoacacia a Fagus sylvatica. Z krovitých druhov boli najviac
zastúpené: Salix sp., Corylus avellana, Frangula alnus, Sambucus nigra, Viburnum opulus,
Euonymus europaeus, Padus avium, Swida sanguinea a Crataegus laevigata.
Z vykonanej analýzy plošného usporiadania brehových porastov vyplýva, že až 92 %
(4 850 m) z celkovej skúmanej dĺžky vodného toku 5 300 m má brehový porast na oboch
stranách rieky a zvyšných 8 % vodného toku obklopuje ľavostranný brehový porast (450 m).
Podľa šírky brehového porastu sme vyčlenili 3 kategórie: brehový porast široký do 5 m, od 5
do 10 m a nad 10 m. Najväčšiu časť predstavujú pomerne úzke brehové porasty, ktorých šírka
neprekračuje hodnotu 5 m – až 84 % (4 450 m) z celkových 5 300 m. Takmer 8 % (400 m)
tvorili porasty široké od 5 do 10 m a ďalších 8 % (450 m) tvorili porasty, ktorých šírka bola
viac ako 10 m (obr. 2).

Obr. 2 Horizontálna štruktúra brehových porastov

Dôležitými kritériami sú horizontálna a vertikálna štruktúra brehového porastu najmä z
hľadiska plnenia jeho funkcií voči vodnému toku a okolitej krajine. Najúčinnejšie sú súvislé
porasty, ktoré najlepšie plnia všetky prospešné funkcie (ekologické, environmentálne i
produkčné). Takýto charakter má až 68 % (3 600 m dlhý úsek) brehových porastov. Menej
účinné sú brehové porasty s medzerami do maximálne 15 m. Sem spadá približne 28 %
brehových porastov (1 500 m dlhý úsek). Približne 2 % tvorili brehové porasty s medzerami
od 15 do 50 m (100 m dlhý úsek) a zvyšné 2 % tvorili sporadické brehové porasty, ktorých
vplyv na okolitú krajinu je najnižší (obr. 2).
Pri vertikálnej štruktúre sme si všímali etážovitosť porastu, teda počet rozlíšiteľných
poschodí vo vertikálnej výstavbe porastu. Vymedzili sme tri kategórie:
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- porasty tvorené etážami E2 a E1, teda tvorené len krovinovou a bylinnou etážou,
- porasty tvorené etážami E3 E2 a E1, teda so zreteľne vymedzenými tromi etážami
(poschodiami) – stromovou, krovitou a bylinnou etážou,
- porasty tvorené etážami E3b E3a E2 a E1, v ktorých stromovú etáž možno ešte
rozdeliť na hornú (E3b) a dolnú (E3a).
Do prvej kategórie bol zaradený len prvý úsek s dĺžkou 100 m, čo predstavuje 2 % z
celkovej dĺžky 5 300 m. Do druhej kategórie bolo zaradených 21 úsekov s celkovou dĺžkou
4 000 m (75 %) a do tretej kategórie bolo zaradených ostávajúcich 6 úsekov s celkovou
dĺžkou 1 200 m, čo predstavuje 23 % z celkovej analyzovanej dĺžky vodného toku (obr. 3).

Obr. 3 Vertikálna štruktúra, zdravotný stav a vek brehových porastov

Na význam a plnenie špecifických funkcií, ktoré brehový porast má plniť, má vplyv aj
zdravotný stav a vek brehového porastu. Za dobrý možno považovať zdravotný stav porastov
rastúcich v dĺžke 4 250 m pozdĺž vodného toku (80 %). Čiastočne narušený zdravotný stav má
zvyšných 20 % porastov rastúcich v dĺžke 1 050 m. Brehové porasty so silne narušeným
zdravotným stavom sa v analyzovanom úseku rieky Rimavica nevyskytovali. Mladé porasty
rástli pozdĺž vodného toku v celkovej dĺžke 700 m (13 %) a dospelé porasty v celkovej dĺžke
4 600 m (87 %). Prestarnuté porasty sa nevyskytovali (obr. 3).
Dôležitým hodnotiacim kritériom je aj stupeň antropických vplyvov pôsobiacich na
brehový porast. Vyčlenili sme tri kategórie brehových porastov:
- porasty, na ktorých nie sú zreteľne badateľné žiadne antropické vplyvy,
- porasty pod miernym antropickým vplyvom – ovplyvnené sú predovšetkým
obhospodarovaním

priľahlých

poľnohospodárskych

pozemkov,

pasením

dobytka,

vypaľovaním, menšími stavebnými úpravami koryta toku, rybárčením a inými ľudskými
činnosťami, ktoré vážne nenarušujú vitalitu a zdravotný stav brehových porastov,
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- porasty pod výrazným antropickým vplyvom – porasty rastúce v zastavanom území,
kde sú výrazne ovplyvňované ľudskými aktivitami, porasty znečistené odpadkami, porasty
rastúce pozdĺž vodného toku s výrazne narušeným hydrologickým režimom v dôsledku
silných úprav koryta, porasty ohrozené inváznymi druhmi rastlín a pod.

Obr. 4 Antropický vplyv na brehové porasty

Obr. 5 Mapa antropických vplyvov na brehové porasty

Do prvej kategórie boli zaradené porasty rastúce v celkovej dĺžke 3 050 m (až 57 %).
Porasty pod miernym antropickým vplyvom rástli v celkovej dĺžke 1 200 m (23 %) a porasty
pod výrazným antropickým vplyvom rástli v celkovej dĺžke 1 050 m (20 %) (obr. 4).
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Zo všetkých uvedených charakteristík boli spracované mapové vrstvy, ktoré poslúžia
ako východiskový materiál pre ďalšie analýzy a návrhy revitalizačných opatrení. Na obr. 5 je
ukážka mapy antropických vplyvov pôsobiacich na brehové porasty.

Záver
Brehové porasty obklopujúce vodné toky sú dôležitou súčasťou krajiny, plnia svoje
funkcie tak, že ovplyvňujú svoje okolie, okolitú krajinu, predovšetkým vlastný vodný tok a
jeho brehy. Stav kvality ekosystému signalizuje úroveň destabilizačných procesov v krajine.
Ekologickými opatreniami je potrebné zabezpečiť vodivosť, funkčnosť a hygienickú
nezávadnosť brehových ekosystémov ako dôležitých biokoridorov.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Valtýni J., Jakubis M. (1999) Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín. Technická
univerzita vo Zvolene, SR, p. 220

[2]

Valtýni J. (2002) Vedecké štúdie 5/2001/A. Lesy a povodne. Technická univerzita vo
Zvolene, SR, p. 10

[3]

Tužinský L. (2005) Biosférická rezervácia Poľana po pätnástich rokoch. Hydrický
význam lesa v krajine. Zborník referátov z vedeckej konferencie, Technická univerzita
vo Zvolene, SR, p. 54

[4]

Šlezingr M., Úradníček, L. (2002) Vegetační doprovod vodních toků a nádrží.
Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, ČR, p. 11

[5]

Cvachová A., et al. (1999) Kategorizácia ekosystémov vodných tokov z hľadiska
ochrany prírody a krajiny. Metodické listy č. 14. Slovenská agentúra životného
prostredia, Centrum ochrany prírody a krajiny, Banská Bystrica, SR, p. 5

1163

ENVIRONMENTALISTIKA

Využitie sieťovej analýzy pri hodnotení dostupnosti urbánnych zelených
plôch na príklade mesta Bratislava
Peter Baus, Ivana Kohutková, Rastislav Krivosudský
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
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Abstrakt
V predloženom príspevku sa zaoberáme možnosťou hodnotenia dostupnosti mestskej zelene pre
obyvateľov Bratislavy. Orientujeme sa najmä na parky a parkovo upravené plochy, ktoré okrem krajinotvornej
funkcie mestského prostredia plnia aj dôležitú rekreačnú funkciu a sú významným faktorom ovplyvňujúcim
kvalitu života obyvateľov miest. Kombináciou dotazníkového prieskumu a dostupných nástrojov geografických
informačných systémov (GIS), najmä využitím sieťovej analýzy, sme stanovili časovú dostupnosť vybraných
plôch mestskej zelene. Súčasťou príspevku je aj porovnanie dvoch prístupov k hodnoteniu dostupnosti –
subjektívneho (založenom na postojoch obyvateľov) a objektívneho (na základe sieťovej analýzy v prostredí
GIS).

Kľúčové slová: sieťová analýza; dostupnosť; plochy mestskej zelene; Bratislava.

Úvod a formulácia cieľa
Zakladanie, funkcie a význam urbánnych zelených plôch v mestách významne stúpali
približne od 80. rokov 19. storočia ako protipól intenzívnej urbanizácie a jej rozširovania v
krajine [1]. Urbánne zelené plochy (urban green spaces) predstavujú verejne zelené plochy,
prevažne pokryté vegetáciou, lokalizované v urbanizovanom území. Tieto plochy sú
bezprostredne využívané na aktívnu alebo pasívnu rekreáciu, nepriamo sú využívané ich
pozitívne vplyvy na urbánne prostredie [2].
Plochy zelene plnia kľúčovú úlohu pri zachovaní biodiverzity a poskytujú dôležité
ekosystémové služby v urbánnych oblastiach [3]. Urbánne zelené plochy a im podobné
priestranstvá sú podľa [4] dôležitými znakmi životaschopných ľudských spoločenstiev. Podľa
vyššie citovaných autorov plochy zelene pôsobia ako miesta stretnutí „susedstva“, centrá
rekreačných aktivít, detské ihriská, prípadne ako miesta piknikových posedení. Vo
všeobecnosti povedané, ich primárnou funkciou sú verejné oddychové aktivity [4].
Jedným z negatívnych trendov, ktorý sa v súčasnosti prejavuje v mestách, je
zahusťovanie výstavby na úkor plôch zelene. V rámci územného plánovania a manažmentu
chýba často koncepčné riešenie ochrany zelených plôch, dostupnosti urbánnych zelených
plôch prostriedkami verejnej prepravy, prípadne budovanie nových s príslušnou prístupovou
infraštruktúrou.
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Mnohé štúdie preukazujú, že z pohľadu ľudskej spoločnosti je kvalita a dostupnosť
urbánnych plôch zelene významnejší faktor ako ich celkový počet. Dostupnosť plôch zelene v
mestách je jeden z významných indikátorov hodnotenia kvality života [5]. Tento fakt
potvrdzuje aj [6], ktorí tvrdia, že v rámci medzinárodných porovnávaní miest patrí medzi
hlavné hodnotiace kritérium množstvo verejných plôch (akými sú verejné parky a parkovo
upravené plochy) a ich dostupnosť. Podľa odporúčaní Európskej Environmentálnej Agentúry
(EEA) by mal mať každý občan mesta zabezpečený prístup k plochám zelene do 15 minút
chôdze [3]. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že dostupnosť plôch závisí nie len od
objektívnych skutočností (reálna vzdialenosť v metroch či doba presunu pri určitej rýchlosti),
ale aj od subjektívneho vnímania toho-ktorého človeka.
Preto cieľom predloženého príspevku je vyhodnotiť časovú dostupnosť vybraných
parkov a parkovo upravených plôch v Bratislave a porovnať koreláciu výsledkov vykonaného
dotazníkového prieskumu s výsledkami sieťovej analýzy.

Materiál a metódy
V práci sme hodnotili dostupnosť 28 vybraných verejne prístupných urbánnych
zelených plôch v Bratislave, ktoré, okrem iného, majú najmä rekreačnú funkciu. Pre výber
a charakteristiku týchto plôch sme použili publikáciu [7], ktorá sa orientuje na analýzu
vegetácie v urbánnom prostredí Bratislavy. Ako kľúčové kritérium výberu bola stanovená
minimálna plocha územia 0,5 ha, pričom sme prihliadali aj na významnosť a návštevnosť
jednotlivých plôch. Vybrané urbánne zelené plochy môžeme rozdeliť do nasledujúcich
kategórií (s udaním počtu plôch ktoré sme vyčlenili do nášho výskumu): 1. parky (12 plôch);
2. významné sadovnícky upravené plochy (12 plôch); 3. historický cintorín (1 plocha); 4.
fragmenty prirodzených porastov (2 plochy); 5. lesopark (1 plocha).
Podľa [5] sú parky definované ako súvislá upravená plocha s jednotným
architektonickým riešením a zodpovedajúcou vybavenosťou (chodníky, lavičky, malá
architektúra a pod.), s minimálnou výmerou 2 ha. Sadovnícky upravené plochy predstavujú
plochy, ktoré nedosahujú parametre parkov z hľadiska výmery a vybavenosti [5]. Historické
cintoríny sú územia, ktoré neslúžia svojmu pôvodnému účelu a preberajú postupne funkciu
parkovej plochy. Fragmenty prirodzených porastov reprezentujú pozostatky prirodzených
porastov rastúce mimo lesného poľnohospodárskeho fondu. Posledná kategória, ktorej
dostupnosť sme hodnotili, predstavuje pôvodné alebo prírode blízke spoločenstvá, ktoré sú
umiestnené prevažne na okraji intravilánu mesta [7].
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V prípravnej fáze sme zozbierali a identifikovali kompletný zoznam verejne
prístupných plôch zelene (podľa vyššie stanovených kritérií) v rámci mesta Bratislava. Pre
každú vybranú plochu sme pomocou nástrojov GIS určili presnú geografickú polohu v rámci
mesta.
Prvým krokom v metodickom postupe samotného výskumu bolo uskutočnenie
dotazníkového prieskumu, v rámci ktorého sme respondentom kládli jednoduché uzatvorené
otázky. 428 respondentov s trvalým alebo prechodným bydliskom na území mesta Bratislavy
odpovedalo na otázky orientované na dostupnosť parkov a parkovo upravených plôch v okolí
bydliska, čas strávený presunom z miesta bydliska do najbližšieho navštevovaného parku
a spôsob dopravy. Pre nás dôležitou informáciou bola adresa respondenta, a preto opýtaní
uvádzali aj ulicu, na ktorej trvalo alebo prechodne bývajú. To nám umožnilo priradiť
konkrétne odpovede k takmer presnej geografickej polohe ich bydliska v rámci mesta.
Druhý krok predstavovala samotná sieťová analýza, ktorú sme realizovali
prostredníctvom aplikácie Google Maps API. Táto aplikácia obsahuje kompletne spracovanú
sieť mestských aj mimo-mestských komunikácií s celosvetovým pokrytím. Údaje sú
pravidelne aktualizované a vyznačujú sa vysokou presnosťou a korektnosťou. Pomocou
vlastného naprogramovaného užívateľského rozhrania (API) sme dokázali merať sieťovú
vzdialenosť dvoch bodov. Aplikácia rovnako umožňuje vypočítať aj odhad času potrebný na
presun určitými dopravnými prostriedkami medzi týmito dvoma bodmi.
Získali sme tak údaje o čase (v sekundách), ktorý je potrebný na peší presun z miesta
bydliska každého respondenta do každého nami vybraného prvku mestskej zelene
v Bratislave. Údaje sme ukladali do databázy. Následne sme boli, výberom údajov z databázy,
schopní zistiť čas potrebný na presun každého respondenta do najbližšieho parku alebo
parkovo upravenej plochy.
Údaje o vzdialenostiach sme rozdelili do štyroch intervalov. Hodnota stredného
intervalu bola určená na 900 sekúnd (15 minút) s odvolaním sa na [2]. Preto boli intervaly
zadefinované: 0-450; 451-900; 901-1350; 1351-∞ . Odpovede respondentov na dostupnosť
najbližších plôch mestskej zelene boli rozdelené tiež na štyri možnosti. Údaje sme vzájomne
porovnali. V prípade, že boli výsledky z dotazníka a zo sieťovej analýzy zhodné, považovali
sme to za veľmi vysokú koreláciu. Ak sa údaje líšili len o jeden stupeň, išlo o vysokú
koreláciu, a ak boli rozdielne v dvoch a viac stupňoch, považovali sme to za nízku až žiadnu
koreláciu.
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Výsledky a diskusia
Dotazníkový prieskum:
Prieskum sme realizovali na vzorke 428 respondentov, kde všetci mali trvalé alebo
prechodné bydlisko v Bratislave a bývali tu minimálne rok. Rovnako bolo podmienkou aby
respondent aspoň občas navštevoval parky. Obyvateľom sme kládli nasledujúce otázky:
1. Ako ste spokojný/á s dostupnosťou parkov v okolí vášho bydliska? Respondenti mohli svoj
názor vyjadriť prostredníctvom jednej z uvedených odpovedí: úplne spokojný, viac
spokojný, menej spokojný, nespokojný.
2. Ako dlho Vám trvá cesta do najbližšieho parku z Vášho bydliska? Opýtaní mohli zvoliť
jednu z nasledovných možností: menej ako 5 minút, 5-15 minút, 15-20 minút, viac ako 20
minút.
V prípade výsledkov prvej otázky dotazníka, najviac obyvateľov (42 %), bolo skôr
spokojných s dostupnosťou uvedených plôch. 24 % respondentov bolo veľmi spokojných a 26
% bolo menej spokojných s dostupnosťou týchto plôch v ich okolí. Nespokojných bolo 8 %
respondentov.
Na druhú otázku, týkajúcu sa dĺžky trvania cesty z miesta bydliska do najbližšieho
navštevovaného parku alebo parkovo upravenej plochy, najviac (44 %) z opýtaných
odpovedalo, že im cesta trvá od 5 do 15 minút. Približne 30 % respondentov trvá cesta menej
ako 5 minút, 17 % trvá presun od 15 do 20 minút a len 9% viac ako 20 minút.

Sieťová analýza:
Pomocou aplikácie Google MapsTM API sme merali vzájomné vzdialenosti zo
získaných geografických polôh bydlísk každého respondenta a polohy každého skúmaného
parku alebo parkovo upravenej plochy. Údaje sme zaznamenávali v sekundách, nakoľko
aplikácia dokáže odhadnúť predpokladaný čas chôdze medzi dvoma bodmi.
Získané údaje boli v rozsahu 79 až 3932 sekúnd. Priemerná hodnota pritom bola 938,
86 sekundy. V tejto súvislosti, priemerný čas, za ktorý sa respondenti dostanú pešou chôdzou
do najbližšieho parku alebo parkovo upravenej plochy, je približne 15,6 minúty. Tento údaj je
v skutočnosti pravdepodobne o niečo menší, pretože cestná sieť použitá v našom metodickom
postupe neobsahuje chodníky pre peších, rôzne skratky, domové podchody a pod., ktoré môžu
peší presun urýchliť.
Korelačná analýza:
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Výsledky

dotazníkového

prieskumu

a sieťovej

analýzy

sme

analyzovali

prostredníctvom štatistickej metódy korelačného koeficientu v programe Microsoft Excel.
Korelačný koeficient týchto dvoch sérii dát vyšiel 0,12 čo môžeme považovať za malú až
žiadnu koreláciu.

veľmi vysoká korelácia
vysoká korelácia
nízka korelácia
nulová korelácia

Obr. 3 Korelácia medzi názormi respondentov a reálnou vzdialenosťou k najbližšiemu parku v rámci Bratislavy

Preto sme sa pokúsili aplikovať do zisťovania vzájomnej korelácie aj priestorový
element. Výsledky pre každého respondenta sme zobrazili na mape (pozri obr. 3). Až
zobrazenie výsledkov v priestore odhalilo skrytý vzor. Farba každého bodu určuje mieru jeho
korelácie. Na mape môžeme identifikovať oblasti, v ktorých sa nachádzajú takmer výlučne
vysoké korelácie a naopak oblasti s prevažne nízkymi, resp. žiadnymi koreláciami.

Záver
Realizovaným výskumom sme získali nečakané výsledky, na základe ktorých môžeme
tvrdiť, že percepcia dostupnosti parkov a parkovo upravených plôch závisí od skutočnej
(sieťovej) vzdialenosti najbližšieho parku alebo parkovo upravenej plochy, ale rovnako od

1168

ENVIRONMENTALISTIKA

celkového vnímania prostredia obyvateľmi a individuálnych vlastností jednotlivca.
Kombinácia klasického metodického postupu využívajúceho GIS s jednoduchým
sociologickým výskumom predstavuje dôležitý typ výskumu predovšetkým v mestách,
pretože urbánne oblasti sú ovplyvňované fyzickými podmienkami prostredia, rovnako ako
ľudskými aktivitami. Kombinácia týchto prístupov môže viesť k lepšiemu porozumeniu
urbánnych procesov a aktérov z rôznych vedných disciplín.
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Sorpcia oxoaniónov As(V), Sb(V) a P(V) na najrozšírenejšie oxo-hydroxidy
železa v prírode (goethit a hematit)
Lucia Čanecká, Marek Bujdoš, Ingrid Hagarová, Peter Matúš
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geologický ústav,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; luckacanecka@gmail.com
Abstrakt
Kontaminácia prírodného prostredia toxickými kovmi predstavuje závažný environmentálny problém.
Postupy umožňujúce odstránenie kontaminantov z prostredia sú často založené na sorpcii. Goethit a hematit
patria k najrozšírenejším a najstabilnejším oxo-hydroxidom železa v prírode, s vysokou sorpčnou kapacitou a
veľkým merným povrchom. Pripravený bol syntetický goethit a hematit. Merný povrch študovaných sorbentov
bol v prípade goethitu 32,5 m2/g a v prípade hematitu 74,9 m2/g. Študovaný bol priebeh sorpcie aniónov
v systéme týchto dvoch sorbentov. Sorpčné vlastnosti hematitu pripraveného žíhaním goethitu pri 100-450°C boli
porovnané s dátami získanými zo sorpcií na goethit. Najvýraznejšia zmena sorpčných schopností bola pri
hematite pripravenom pri 250°C a predstavovala nárast o 130% pre As, o 100% pre P a o 40% pre Sb
v porovnaní s goethitom.

Kľúčové slová: sorpcia; goethit; hematit; arzén; antimón; fosfor

Úvod a formulácia cieľa
Oxo-hydroxidy železa zohrávajú v ekosystéme dôležitú úlohu a v súčasnosti sú
predmetom výskumu rôznych disciplín (chémia, geológia, pedológia, biológia, medicína...).
Často sa pripravujú synteticky, následne môžu byť použité na štúdium ich konkrétnych
vlastností, alebo sú použité ako východiskový materiál pre ďalšie procesy. Môžu tiež slúžiť
ako modelové systémy pri skúmaní rozpúšťacích mechanizmov či adsorpcie iónov a molekúl.
V pôdach a sedimentoch oxo-hydroxidy železa regulujú koncentráciu rastlinných živín
(fosforečnanov), anorganických (ťažké kovy) a organických polutantov. Goethit a hematit sú
termodynamicky najstabilnejšie oxo-hydroxidy železa v anaeróbnych podmienkach, a teda sú
v pôdach a sedimentoch najrozšírenejšie. Žlto-hnedo sfarbený goethit sa vyskytuje takmer vo
všetkých pôdach (na Slovensku je to najmä v oblasti Slovenského Rudohoria), zatiaľ čo do červena
sfarbený hematit je typický pre pôdy tropických a subtropických oblastí. Pomer goethitu a hematitu sa
mení s meniacimi sa podmienkami prostredia (teplota, zrážky, prúdenie vody...) a je teda
environmentálnym indikátorom [1]. Kladný povrchový náboj robí z goethitu efektívny sorbent
pre mnohé prvky. Goethit sa môže mechanizmom dehydroxylácie transformovať na hematit,
a to buď vplyvom ohrievania alebo mechanického tlaku (rovnica I) [2].
2α − FeOOH → α − Fe2O3 + H 2O

[I.]
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Hematit získaný ohrievaním pri nižších teplotách si zachováva ihlicovitú morfológiu
jeho predchodcu-goethitu. Dochádza k vývinu mikropórov spôsobenému vylúčením vody. So
zvyšujúcou sa teplotou 250-300°C rastú kryštály hematitu paralelne so zlučovaním sa
mikropórov do mezopórov, čo je sprevádzané zvýšením sorpčnej kapacity sorbentu. Ihlicovité
kryštály sú spočiatku neúplne usporiadané, ale pri opätovnom zvýšení teploty na viac ako
600°C dochádza k úplnému usporiadaniu kryštálov a vzniku čisto kryštalického materiálu [2].
Vybrané študované prvky sú predmetom nášho výskumu, pretože predstavujú
celosvetový problém. Arzén (As) je stopový prvok rozšírený vo vodnom prostredí, atmosfére,
pôde i sedimentoch, ktorý má vysoko toxické, resp. karcinogénne účinky na flóru, faunu aj na
ľudské zdravie [3]. Antimón je používaný v rôznych odvetviach priemyselnej výroby, v
tlačiarenstve, metalurgii, elektronickom priemysle a medicíne. Základné informácie
o sorpčnom správaní Sb na pôdu a pôdne zložky sú veľmi obmedzené, pričom mnohé z nich
sú založené na predpoklade podobných fyzikálno-chemických vlastností a chemického
správania sa s arzénom [4]. Fosfor je dôležitý pre správny rast a vývin rastlín, jeho nadbytok
je však sprevádzaný nežiaducimi účinkami [5].

Materiál a metódy
Goethit bol pripravený metódou podľa Böhma. Hematit bol získaný tepelnou
transformáciou goethitu (t=100-450°C) [1]. Merný povrch sorbentov SBET bol stanovený
metódou BET (analyzátor ASAP 2400, Micromeritics). Zásobné roztoky aniónov boli
pripravené z As2O5 (p.a., Lachema), KSb(OH)6 (p.a., FLUKA) a KH2PO4 (p.a., Lachema)
s použitím redestilovanej vody (RDV). Počiatočné koncentrácie študovaných analytov pri
štúdiu sorpčných vlastností goethitu transformovaného na hematit pri rôznych teplotách boli
250 µmol/g As(V), 550 µmol/g Sb(V) a 250 µmol/g pri navážke 0,025 g goethitu v 50 ml
roztoku. Ako pozaďový elektrolyt bol použitý 0,1 mol/l KNO3, pH roztokov bolo upravené na
hodnotu pH=3,0 pomocou 1 mol/l HNO3. Roztoky boli premiešavané na laboratórnej trepačke
24h a následne centrifugované a analyzované. pH závislosť sorpcie analytov pre oba sorbenty
bola študovaná pomocou radu roztokov s pH upraveným na pH = 2,0 až 12,0 s prídavkom
1 mol.l-1 HNO3 alebo 1 mol.l-1 KOH. Bolo použité 0,025 g goethitu v 50 ml roztoku, vstupná
koncentrácia As(V), Sb(V) aj P(V) bola volená na 220 µmol.g-1. Ako pozaďový elektrolyt bol
použitý 0,1 mol.l-1 KNO3. Roztoky boli premiešavané na laboratórnej trepačke 24 h
a následne centrifugované. Koncentrácie analytov boli v roztokoch stanovené metódou
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ICP-OES (ICP spektrometer Jobin-Yvon 70 Plus) pri vlnových dĺžkach As 193,690 nm, Sb
206,833 nm a P 213,618 nm.

Výsledky a diskusia
V experimentoch

boli

porovnané

sorpčné

vlastnosti

dvoch

najčastejšie

sa

vyskytujúcich oxo-hydroxiv v prírode - goethitu a hematitu.
Priebeh sorpcie v systéme goethit – hematit
Goethit bol ohrievaný pri rôznych teplotách, zaujímala nás jeho sorpčná kapacita, resp.
priebeh sorpcie študovaných oxoaniónov v systéme goethit - hematit. Z výsledkov
prezentovaných na obr. 1 vidieť, že so zvyšujúcou sa teplotou sa zvyšuje aj množstvo
nasorbovaných iónov, pričom najvýraznejší vplyv tepelnej modifikácie je pri 200-250 °C, keď
sa množstvá nasorbovaných iónov zvýšili o viac ako 200%. Je to spôsobené stratou -OH
skupín z povrchu sorbentu procesom dehydroxylácie [6]. Pri ďalšom zvýšení teploty
pozorujeme pokles sorpčnej kapacity sorbentu, a to až na úroveň tepelne neupraveného
goethitu (pri 450 °C). Je to spôsobené štrukturálnym zmenám hematitu, ku ktorým dochádza
počas ohrievania. Naše zistenia korešpondujú s výsledkami získanými metódou BET
pomocou adsorpcie dusíka pri teplote kvapalného dusíka po aktivácii pri teplotách 150-350°C
(obr. 1). Z obrázku tiež vyplýva, že najvyššiu sorpčnú kapacitu hematitu je možné dosiahnuť
transformáciou pri 250°C a takto pripravený hematit bol použitý v ďalších experimentoch.

90

400
60

S(BET)(m2/g)
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300

200
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100
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Obr. 1: Priebeh sorpcie analytov na tepelne upravený goethit (hematit)
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Porovnanie závislosti sorpcie na pH pre goethit a hematit
Sledovaný bol rozsah sorpcie oxoaniónov As(V), Sb(V) a P(V) v závislosti od pH
prostredia v rozsahu pH 2,0 až 12,0 na goethit a hematit. Nakoľko všetky tri analyty vykazujú
typicky anionický charakter, sorpcia dosahuje maximálny rozsah v silne kyslom prostredí
(obr. 2 a 3).
240
sorbovaná koncentrácia (umol/g)

sorbovaná koncentrácia (um o l/g)

120
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180
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30
P
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Obr. 2: Závislosť sorpcie As(V), Sb(V) a P(V) od
pH prostredia na goethit
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4

6
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Obr. 3: Závislosť sorpcie As(V), Sb(V) a P(V) od
pH prostredia na hematit

Zo záznamov na obr. 2 a 3 je zjavné, že optimálne pH pre sorpciu na goethit a hematit
je v rozsahu pH = 2-3. Pri experimente sa tiež prejavila vyššia sorpčná kapacita hematitu voči
goethitu a to o 40% pri antimóne, 100% pri fosfore a 130% pri arzéne, čo je v súlade s
výsledkami prezentovanými na obrázku 1.

Záver
Výsledky poukazujú na to, že jedným z aspektov sorpcie oxoaniónov na goethit resp.
hematit je štruktúra povrchu adsorbentu. Pri zahrievaní goetitu dochádza k jeho premene na
hematit, pričom táto transformácia výrazne ovplyvňuje priebeh sorpcie, a to jej počiatočným
zvýšením o viac ako 200% v rozmedzí teplôt 200 - 300 °C a opätovným znížením (t > 350°C)
až na pôvodnú úroveň, ktorú sme namerali pri tepelne neupravenom sorbente. Je to spôsobené
štrukturálnym zmenám hematitu, ku ktorým dochádza počas ohrievania. Najvyhovujúcejšia
teplota pre transformáciu goethitu na hematit je 250 °C, keďže pri tejto teplote sa množstvá
sorbovaných iónov zvýšia o viac ako 200%. Optimálne pH prostredia pre sorpciu študovaných
oxoaniónov je v rozsahu pH = 2-3.
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Stanovenie Pt, Pd a Rh vo vzorkách zo životného prostredia metódou ICP-MS
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Abstrakt
Stanoveniu platinových kovov (predovšetkým Pt, Pd a Rh) v rôznych typoch vzoriek je v posledných
rokoch venovaná značná pozornosť. Hlavným dôvodom je zvyšovanie koncentrácií týchto kovov vo vzorkách
životného prostredia v dôsledku zavedenia a používania automobilových katalyzátorov. Cieľom tejto práce bolo
navrhnúť a vypracovať postupy pre stanovenie Pt, Pd a Rh vo vzorkách poletavého prachu, CRM cestného prachu
(BCR-723) a CRM platinovej rudy (SARM-7) metódou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou
(ICP-MS).

Kľúčové slová: platina; paládium; ródium; poletavý prach; cestný prach; platinová ruda; ICP-MS

Úvod
Aj napriek mnohým štúdiám venovaným stanoveniu platinových kovov (predovšetkým
Pt, Pd a Rh) vo vzorkách životného prostredia, ich spoľahlivé stanovenie je stále zložitá úloha
v dôsledku ich špecifických vlastností (vysoká odolnosť voči mnohým chemickým činidlám,
veľká podobnosť vo fyzikálno-chemických vlastnostiach, početné oxidačné stavy, tvorba
viacjadrových komplexov, atď.), ako aj extrémne nízkych koncentrácií nachádzajúcich sa
v sledovaných vzorkách a významných interakcií so zložkami doprevádzajúcej matrice [1-3].
Najdôležitejší krok pri stanovení už spomenutých platinových kovov je výber vhodnej
analytickej metódy. Z mnohých detekčných metód patrí v súčasnosti k najpoužívanejším
pri stanovení platinových kovov jednoznačne hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou
plazmou (ICP-MS). ICP-MS patrí k najcitlivejším metódam so širokým lineárnym rozsahom
kalibrácie, umožňuje multiprvkové stanovenie, ako aj zistenie izotopových pomerov, čo ju radí
k obľúbeným metódam používaným pri monitorovaní mnohých kovov vo vzorkách zo životného
prostredia. Aj napriek nesporným výhodám ICP-MS, spoľahlivé stanovenie (ultra)stopových
koncentrácií platinových kovov nie je jednoduché v dôsledku mnohých interferencií spôsobených
zložkami matrice nachádzajúcich sa v značnom nadbytku, ale aj v dôsledku použitých plynov,
pričom počas atomizačného procesu môžu vznikať polyatomické, izobarické alebo dvojnásobne
nabité ióny ako napríklad HfO+, SrO+, RbO+, ArCu+, ArZn+, Cd2+, Pb2+, atď. [4-8], ktoré
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spôsobujú spektrálne interferencie pri stanovení spomínaných platinových kovov. V niektorých
prípadoch je možné spektrálne interferencie predpokladať a následne korigovať [5,6,9-11].
Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a vypracovať postup pre stanovenie Pt, Pd a Rh
vo vzorkách poletavého prachu (odobratých v centre Bratislavy), CRM cestného prachu
(BCR-723) a CRM platinovej rudy (SARM-7) metódou ICP-MS s využitím matematických
korekcií niektorých spektrálnych interferencií (HfO+ pri 195Pt; Cd+ a ZrO+ pri 108Pd; ArCu+, YO+
a SrOH+ pri 105Pd; ArCu+, SrO+, Pb2+ pri 103Rh).

Materiál a metódy
Všetky použité chemikálie boli čistoty p.a. Zásobné roztoky Pt, Pd a Rh (všetky
1000 mg.l-1) boli od firmy Merck (Darmstadt, SRN). Kalibračné roztoky sledovaných analytov
boli pripravené v zmesi 1 % HNO3 (v/v) a 2 % HCl (v/v) (obidve kyseliny od firmy Merck).
CRM platinovej rudy SARM-7 s certifikovanými obsahmi pre Pt (3740 ± 45 ng.g-1), Pd (1530 ±
32 ng.g-1) a Rh (240 ± 13 ng.g-1) bol od MINTEK (Randburg, JAR). CRM cestného prachu
BCR-723 taktiež s certifikovanými obsahmi pre Pt (81,30 ± 2,45 ng.g-1), Pd (6,00 ± 1,83 ng.g-1)
a Rh (12,80 ± 1,22 ng.g-1) bol od IRMM (Geel, Belgicko). Pre odber vzoriek poletavého prachu
boli použité nitro-celulózové membránové filtre of firmy Pragopor (Praha, ČR). Filtre boli
odoberané raz mesačne, pričom filtrami pretieklo 20-70 m3 vzduchu.
Nitro-celulózové

filtre

a BCR-723

boli rozložené zmesou

lúčavky kráľovskej

(HNO3:HCl; 1:3). Pre SARM-7 sa použila zmes minerálnych kyselín HNO3, HCl, HClO4, HF
a H2O2 (všetky od firmy Merck).
Na stanovenie Pt, Pd a Rh bol použitý hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou
plazmou firmy Perkin Elmer Sciex Elan 6000 (USA). Hmotnostný spektrometer bol vybavený
pravouhlým zhmlovačom, dvojplášťovou hmlovou komorou a niklovými kónusmi. Monitorované
izotopy boli:

195

Pt,

108

Pd,

105

Pd a 103Rh. Odčítanie signálu trvalo 50 ms, celkový integračný čas

pre každý izotop bol 1000 ms. Detektor pracoval v duálnom režime.

Výsledky a diskusia
Optimalizácia experimetálnych podmienok pre stanovenie Pt, Pd a Rh viedla k nastaveniu
prietokovej rýchlosti kvapalnej vzorky na 0,88 ml.min-1, prietokovej rýchlosti argónu
v zhmlovači na 0,9 l.min-1 a výkon plazmy na 1200 W. Spektrálne interferencie boli korigované
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matematicky a koeficienty použité pri týchto korekciách sú uvedené v Tab. 1. Pri stanovení Pt,
Pd a Rh v CRM SARM-7 (kde boli relatívne vysoké obsahy sledovaných kovov) bolo použitie
matematických korekcií pri odstraňovaní spektrálnych interferencií úspešné pre všetky tri analyty
(výťažnosti 92 – 97 %; viď. Tab. 2). Pri stanovení Pt v CRM BCR-723 bola dosiahnutá
výťažnosť nad 92 % a pri stanovení Rh bola dosiahnutá výťažnosť nad 81 % (viď. Tab. 3).
Stanovenie Pd bolo problematické (jeho certifikovaný obsah 6,00 ± 1,83 ng.g-1 leží tesne
nad medzou dôkazu nami použitého hmotnostného spektrometra).
Doteraz publikované štúdie podporujú naše závery. Zo spomínaných stanovení je
najproblematickejším stanovenie Pd. Niemela a kol. [12,13] použili pri stanovení Pd vo vzorkách
cestného prachu matematické korekcie, ale aj separáciu Pd spoluzrážaním s Te. Ani jeden
zo spomenutých postupov nebol pri korekcii interferencií úspešný. Bocca a kol. [14] zistili
spektrálne interferencie 89Y16O a 40Ar65Cu pri 105Pd, ktoré sa nepodarilo odstrániť ani s využitím
spojenia ultrazvukového zhmlovača a sektorového ICP-MS. Na odstránenie interferencií sa
v súčasnosti využívajú silné iónomeniče (napr. Dowex AG 50X-8), ktoré umožňujú separovať
sledované analyty od matrice vzorky a súčasne dochádza aj k ich nakoncentrovaniu [15-19].

Tab. 1 Koeficienty použité pri korekcii spektrálnych interferencií
Analyt
195
108

Pt

Interferujúci ión / Monitorovaný ión
179

108

Pd

40

Pd

103

Rh

+ 92

Zr O / Zr
65

0,074149

+ 65

16

+ 89

0,011320
+

0,000357

+

Y O/ Y
16

1

0,006138

+ 88

Sr O H / Sr

40

0,017331

+

Ar Cu / Cu

87

Koeficient

+

Cd+/111Cd+
16

89
88

+ 179

Hf O / Hf

92
105

16

16

+ 87

Sr O / Sr
63

+ 63

2+ 206

Pb / Pb

0,000692

+

Ar Cu / Cu

206

+

0,002738
+

0,000203

+

0,000324

Tab. 2 Platina, paládium a ródium stanovené v CRM SARM-7
Analyt

Certifikované (ng.g-1)

Stanovené (ng.g-1)

Výťažnosť (%)

Pt

3740 ± 45

3580 ± 130

95,7

Pd

1530 ± 32

1490 ± 30

97,4

Rh

240 ± 13

221 ± 15

92,1
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Tab. 3 Platina, paládium a ródium stanovené v CRM BCR-723

Po

Analyt

Certifikované (ng.g-1)

Stanovené (ng.g-1)

Výťažnosť (%)

Pt

81,30 ± 2,45

75,10 ± 3,48

92,4

Pd

6,00 ± 1,83

---

---

Rh

12,80 ± 1,22

10,40 ± 1,85

81,3

overení

nami

navrhnutého

postupu

vyhodnotenia

pre

analyzované

kovy

na certifikovaných referenčných materiáloch boli následne analyzované vzorky poletavého
prachu (odoberané na Kamennom námestí v Bratislave). Odbery boli robené raz mesačne
v období december 2009 – jún 2010. Výsledky analýz sú uvedené v Tab. 4.
Tab. 4 Platina, paládium a ródium stanovené vo vzorkách poletavého prachu
Odber vzorky

Pt (pg.m-3)

Pd (pg.m-3)

Rh (pg.m-3)

XII. 2009

267 ± 12

< LOD*

5,8 ± 0,3

I. 2010

572 ± 38

< LOD

19,1 ± 1,0

II. 2010

161 ± 9

< LOD

5,6 ± 0,4

IV. 2010

445 ± 18

< LOD

10,5 ± 0,6

V. 2010

714 ± 20

< LOD

15,0 ± 0,8

VI. 2010

928 ± 29

< LOD

22,7 ± 0,7

*LOD – medza dôkazu

Pre vzorky poletavého prachu odoberané v zimných mesiacoch bola priemerná
koncentrácia pre Pt 333 pg.m-3 a pre Rh 10,2 pg.m-3. Pre vzorky odoberané v jarných mesiacoch
bola priemerná koncentrácia pre Pt 696 pg.m-3 a pre Rh 16,1 pg.m-3. I keď je zatiaľ súbor
výsledkov malý, možno pozorovať zdvojnásobenie koncentrácií Pt a Rh počas jarných mesiacov
v porovnaní s mesiacmi zimnými. Konečné závery z tejto štúdie budú urobené až
po dlhodobejšom monitorovaní platinových kovov.
Aj napriek tomu, že koncentrácie platinových kovov vo vzorkách zo životného prostredia
sú stále relatívne nízke, ich monitorovanie si zasluhuje pozornosť. Je na to niekoľko dôvodov;
môže dochádzať k ich solubilizácii rôznymi zlúčeninami prítomnými v prírode a následne
k zvýšenej mobilizácii, čo môže zvýšiť ich biodostupnosť; môžu byť transformované
na toxickejšie formy (napr. na halogénové komplexy, ktoré majú vyšší potenciál na ničenie
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buniek); značná časť platinových kovov sa nachádza v najjemnejších prachových frakciách, ktoré
sú priamo spojené so zvýšenou chorobnosťou a úmrtnosťou [20]. Na záver možno skonštatovať,
že monitorovanie platinových kovov pochádzajúcich z emisií automobilových katalyzátorov
dostávajúcich sa do životného prostredia má značný význam s ohľadom na odhadnutie rizika,
ktoré predstavujú tieto emisie pre ľudské zdravie, ako aj celý ekosystém.

Záver
Zavedenie a používanie automobilových katalyzátorov nepochybne prispelo k zníženiu
emisií plynných polutantov, akými sú oxid uhoľnatý, oxidy dusíka a nespálené uhľovodíky. Ich
intenzívne používanie však následne vedie k zvyšovaniu plynných emisií platinových kovov
(predovšetkým Pt, Pd a Rh), a tým aj k zvyšovaniu koncentrácií uvedených kovov v rôznych
vzorkách zo životného prostredia. Cieľom našej práce bolo navrhnúť a vypracovať postup
pre stanovenie Pt, Pd a Rh v troch rôznych typoch vzoriek zo životného prostredia (poletavý
prach, cestný prach a platinová ruda), v ktorých sa monitorované kovy nachádzali na rôznych
koncentračných úrovniach. Použitá detekčná metóda bola ICP-MS. Spektrálne interferencie,
ktoré znemožňujú spoľahlivé stanovenie platinových kovov, sa podarilo odstrániť s využitím
matematických korekcií, čo bolo potvrdené analýzou CRM platinovej rudy (SARM-7)
a v prípade Pt a Rh aj analýzou CRM cestného prachu (BCR-723). Následne boli analyzované
vzorky poletavého prachu (odoberané v centre Bratislavy). Vo vzorkách poletavého prachu boli
stanovené iba dva z monitorovaných platinových kovov, a to Pt a Rh.
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Stabilita pôdnych agregátov a jej význam pri vzniku výmoľovej erózie
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Abstrakt
Príspevok s názvom Stabilita pôdnych agregátov a jej význam pri vzniku výmoľovej erózie približuje
problematiku výmoľovej erózie so zameraním na vybranú lokalitu Myjavskej pahorkatiny. Výskum bol zameraný
na porovnanie vybraných fyzikálnych a chemických vlastností pôd a ich vplyv na stabilitu pôdnych agregátov.
Výsledky ukázali dominantný vplyv stanoveného obsahu organického uhlíka a ílovitej a piesočnej zrnitostnej
frakcie na stabilitu agregátov pôd.

Kľúčové slová: stabilita agregátov, fyzikálne vlastnosti pôd, výmoľová erózia.

Úvod a formulácia cieľa
V našich zemepisných šírkach, teda v miernej lesnej morfoklimatickej zóne je vznik
a vývoj výmoľovej siete spojený predovšetkým s extrémnymi zrážkami a náhlym topením
snehu. Nevyhnutnou podmienkou umožňujúcou tvorbu výmoľov v tomto území je odlesnenie
a poľnohospodárske využívanie pôvodnej lesnej krajiny s málo odolným substrátom
a hlbokým regolitom [1]. Výskum bol zameraný na v danej lokalite najviac zdokumentovaný
a najrozsiahlejší výmoľ nachádzajúci sa pri kostole v obci Prietrž a jeho cieľom bolo zistenie
vplyvu fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na stabilitu agregátov v pôdach
Slovenska.

Materiál a metódy
Boli odobraté vzorky zo sondy výmoľa a vzorky z poľnohospodárskej pôdy pre
porovnanie fyzikálnych a chemických vlastností vzoriek. Odobratých bolo 50 vzoriek z 20
sond. 10 sond je situovaných na poľnohospodárskych pôdach a ostatné vzorky sú odobraté zo
študovaného výmoľa. Pri poľnohospodárskych pôdach boli vzorky pôdy odobraté
z humusových A horizontov z hĺbky 0-10 cm a z B horizontov hĺbky 40-50 cm. Pri pôdach
z výmoľov bol odber nasledovný: A-horizont 0 až 10 cm, B-horizont 15 až 45 cm a pri Chorizontoch 53 až 100 cm. Pôdny typ predstavuje kambizem luvizemná – KMl.
Laboratórne analýzy:
•

Celkový obsah organického uhlíka bol stanovený kolometrickou metódou podľa
Sims et Haby (1971)
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•

Zrnitostné zloženie pôdy bolo stanovené pipetovacou metódou podľa Nováka [2]

•

Stabilita agregátov podľa Mataix-Solera et Doerr (2003)
Vzorky sa navážili do 0,25 mm sitiek trikrát a každá o hmotnosti 4 g. Navlhčené sa

nechali 10 minút odstáť. Potom sa vložili do simulátora dažďa so 150 ml destilovanej vody,
následne sa vzorky zmyli do vopred odvážených misiek a vysušili pri 80 ˚C. Po dôkladnom
vysušení sa spolu s miskami zvážili a pôda sa destilovanou vodou premyla do sitiek 0,25 mm.
Pomocou španielskej tyčky sa pod vodou odstránila jemnozem, zvyšok sa stričkou vrátil do
misiek a následne dal vysušiť, zvážiť. Podľa potrebného vzorca [I.] sa vypočítala percentuálna
stabilita agregátov.

% stabilita agregátov =

C−D
× 100
( A + B) − D

[I.]

A - hmotnosť misky [g]
B - hmotnosť vzorky [g]
C - hmotnosť vzorky s miskou po simulácií dažďa [g]
D - hmotnosť vzorky s miskou po odstránení jemnozeme v [g]

Výsledky a diskusia
Merania ukázali charakteristický pokles stability pôdnych agregátov smerom do hĺbky
pôdnych profilov. Stabilita agregátov v substráte pôd, ktorý je tvorený slieňmi, je výrazne
nižšia ako v orničnom A horizonte poľnohospodárskych pôd. Takýto rozdiel v stabilite
agregátov je zdrojom nestability pôdneho krytu a výrazne zvyšuje náchylnosť pôd na
extrémnu výmoľovú eróziu. V prípade, že dôjde z akýchkoľvek dôvodov k narušeniu
povrchových horizontov pôd, môže dôjsť počas extrémnych zrážkových udalostí k intenzívnej
erózii a k tvorbe hlbokých výmoľov [3].
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Obr. 1 Porovnanie stability agregátov vo výmoľových a poľnohospodárskych pôdach (PA: A-horizont
poľnohospodárskej pôdy; PB: B-horizont poľnohospodárskej pôdy; VA: A-horizont výmoľovej pôdy; VB: Bhorizont výmoľovej pôdy; VC: C-horizont výmoľovej pôdy)

Obr. 2 Korelačný diagram pre vzťah medzi stabilitou pôdnych agregátov a obsahom organického uhlíka
v pôdach záujmového územia
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Obr. 3 Korelačný diagram pre vzťah medzi stabilitou pôdnych agregátov a obsahom ílu v pôdach záujmového
územia

Obr. 4 Korelačný diagram pre vzťah medzi stabilitou pôdnych agregátov a obsahom piesku v pôdach
záujmového územia
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Tab. 1 Korelačná matica a kritické hodnoty korelačných koeficientov pre vlastnosti analyzované v pôdach
záujmového územia

SA

C(%)

pH/H2O

pH/KCl

< 0,002 mm 0,05 - 0,002 2 - 0,05 mm
(il)
mm (prach)
(piesok)

SA

1.000

C(%)

0.781

1.000

pH/H2O

-0.608

-0.573

1.000

pH/KCl

-0.394

-0.170

0.873

1.000

< 0,002 mm
(il)

0.526

0.275

-0.496

-0.550

1.000

0,05 - 0,002
mm (prach)

0.341

0.409

-0.179

-0.075

0.420

1.000

2 - 0,05 mm
(piesok)

-0.494

-0.417

0.366

0.321

-0.780

-0.895

rk ( α =0.1) =
rk ( α =0.05) =
rk ( α =0.01) =
rk ( α =0.001) =

0.236
0.279
0.361
0.452

1.000

Záver
Najvýznamnejším čiastkovým pôdotvorným procesom, ktorý zvyšuje odolnosť
erodovaných pôd voči erózii je akumulácia organickej hmoty v humusových horizontoch pôd.
Druhým veľmi významných faktorom je zrnitostné zloženie pôd, najmä obsah ílovej a
piesčitej frakcie. Analýzy fyzikálnych a chemických vlastností ukázali, že zalesnenie a
pedogenéza vo výmoľoch viedli k stabilizácii pôd a k eliminácii extrémnych zrážkovoeróznych udalostí.
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Riziko znečistenia banskej lokality Špania Dolina ťažkými kovmi
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Abstrakt
Lokalita Špania Dolina je značne ovplyvnená banskou činnosťou, ktorá zmenila pôvodný reliéf krajiny
a kontaminovala jej jednotlivé zložky (pôda, voda, biota). Akumuláciou úpravárenského a ťažobného odpadu
vznikli haldy a depóniá, ktoré predstavujú hroziace skryté nebezpečenstvo v podobe zvetrávania minerálov
a horninového materiálu a prechodu mikroprvkov do povrchových a podzemných vôd, ktoré často bývajú
zásobárňou zdrojov pitnej vody. Kvalitu vody i pôdy ovplyvnilo aj banské úpravníctvo. Hlavným cieľom práce
bolo podrobenie vzorkového materiálu (technogénne sedimenty, podzemná, povrchová a drenážna voda) analýze
na prítomnosť ťažkých kovov (Fe, Sb, Cu a Pb). Následne sa testovala sorpčná schopnosť miestnych prírodných
sorbentov (ílových minerálov) vo vzťahu k ťažkým kovom. Výsledky výskumu potvrdili voľnú sorpčnú kapacitu
sledovaných sorbentov.

Kľúčové slová: ťažké kovy; technogénne sedimenty; ílové minerály; Špania Dolina.

Úvod a formulácia cieľa
Haldy predstavujú často zdroj znečistenia okolia v banských oblastiach v dôsledku
šírenia ťažkých kovov z ich odkrytých kôp prostredníctvom činnosti vetra alebo priesakom
dažďovej vody a tým kontamináciou podzemnej vody [1]. Medzi najtoxickejšie pre biotu,
zvlášť pre ľudský organizmus, môžeme zaradiť ortuť (Hg), arzén (As), antimón (Sb), olovo
(Pb), kadmium (Cd) a pre rastliny najmä striebro (Ag), ktoré sa po uvoľnení dostávajú
do okolitého prostredia prostredníctvom vodných tokov, kde sa sorbujú v riečnych
sedimentoch a v častiach toku so zníženou unášacou schopnosťou a usadzujú sa v podobe
dnových sedimentov [2]. Niektoré ióny už spomínaných kovov majú rôznu pohyblivosť
v pôde. Pri zvetrávaní sa uvoľňujú, ale ich migračná vzdialenosť je rôzna a taktiež ovplyvňujú
biologickú aktivitu pôd [3].
Naším cieľom bolo analyzovať vzorkový materiál (technogénne sedimenty,
povrchová, podzemná, drenážna voda) z lokalít Richtárová a Špania Dolina na prítomnosť
ťažkých kovov a otestovať sorpčnú schopnosť miestnych prírodných sorbentov, ktorými sú
ílové minerály, vo vzťahu k ťažkým kovom.
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Materiál a metódy
Vzorky technogénych sedimentov haldového materiálu boli odoberané v období apríl –
september 2010 na lokalitách Richtárová (R-1 – R-3) a v okolí Špania Dolina (SD-1 – SD-8)
(obr. 1), ktoré sa po vysušení zhomogenizovali a rozkvartovali. Sediment bol pulverizovaný
na analytickú jemnosť, rozložený v platinových miskách za pomoci HF (Česká republika)
a H3BO3 (Slovenská republika) - do 5 g vzorky sa pridalo 2 x 10 ml HF a na záver 54 ml
H3BO3 a jednotlivé ťažké kovy sa stanovili atómovou absorpčnou spektrometrickou (AAS)
analýzou na modeli AVANTA Σ (GBC, Austrália).
Takisto sme sa venovali aj identifikácii nerudných surovín pomocou röntgenovej
práškovej difrakčnej analýzy. V našej práci sme sa zamerali na kvalitatívne hodnotenie
vzoriek. Grafické vyhodnocovanie sa vykonávalo priamo pomocou počítačového zobrazenia.
Ďalším krokom pri identifikácii minerálov je práca s tabuľkami, ktoré nám pomôžu priradiť
k jednotlivým reflexom prislúchajúce minerálne fázy. Získané hodnoty rtg – difrakčného
záznamu sa využili na pokus, ktorý mal potvrdiť existenciu voľnej sorpčnej kapacity
prírodných sorbentov - ílových minerálov.

Vysvetlivky:
– odberové
miesto
R – Richtárová
SD – Špania dolina
Obr. 1 Odberové miesta v oblasti Španej Doliny

Výsledky a diskusia
Najvyššie koncentrácie v okolí Španej Doliny predstavovalo Fe (až 164,49 µg.kg-1
sedimentu vo vzorke R-3; tab. 1). Ďalším prvkom, ktorý kontaminuje technogénne sedimenty
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v danej oblasti, je meď, ktorá bola aj predmetom tunajších ťažobných aktivít. Najvyššie
koncentrácie Cu sa opäť zistili vo vzorke z haldy Richtárová (vzorka R-3; 31,54 µg.kg-1
sedimentu). Koncentrácie Cu v sedimentoch z ostatných lokalít nepresahujú hodnotu
0,3 µg.kg-1. Najvyššie koncentrácie Sb sa zistili vo vzorkách SD-1 a SD-2. Rozdiel v obsahu
ťažkých kovov predstavuje často až desaťnásobok. Pb vykazovalo najvyššie hodnoty len
v jednom prípade (lokalita SD-1; 1,92 µg.kg-1 sedimentu).

Tab. 1 Koncentrácie ťažkých kovov v sedimentoch

Vzorka
SD-1
SD-2
SD-3
R-3

µg.kg-1 sedimentu
Fe
Sb
Cu
4,435
0,814
0,227
2,775
0,837
5,176
4,593
0,567
0,285
164,49
0,049
31,544

Pb
1,921
0,515
0,525
0,423

Vysvetlivky :
SD-1 – vrch haldy pred štôlňou Mann Kukel
SD-2 – sediment z potoka, vytekajúceho zo štôlne Mann Kukel
SD-3 – sediment z vtoku do jazierka pod kostolom
R-3 – halda Richtárová

V našej práci sme študovali úlohu autochtónnych ílových minerálov. Takéto ílové
minerály tvoria geochemické bariéry. Pretože ílové minerály majú záporné povrchové náboje,
môžu sorbovať katióny ťažkých kovov a niektoré oxidy s pozitívnym nábojom. Všetky
študované vzorky obsahujú prevažne illit, v menšej miere kaolinit a smektit (obr. 2).

Obr. 2 Rtg - difrakčný záznam ílovej frakcie

Porovnaním obsahu Fe v ílových mineráloch v tab. 2 s jeho obsahom po sorpcii Fe
z drenážnej vody sme zistili, že vo všetkých vzorkách došlo k ďalšej sorpcii Fe na ílové
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minerály (obr. 3). Najvýraznejšia sorpcia sa zaznamenala pri vzorke SD-2. V tejto vzorke sa
pri sorpčnom pokuse naviazalo na ílové minerály voči pôvodnému obsahu ďalších 192 % Fe,
takže konečný obsah Fe dosiahol skoro trojnásobok pôvodnej hodnoty (obsahy Fe vo vzorke
SD-1 vzrástli na 206,2 % a vo vzorke SD-3 na 209,6 %). Vzorky s vyššími obsahmi Fe (R-1
až R-3) už preukázali len obmedzenú voľnú sorpčnú kapacitu (obsah Fe vo vzorkách vzrástol
len veľmi mierne o nasledovné hodnoty: R-1 102,3 %, R-2 100,1 %, R-3 100,01 %).
Z uvedených porovnaní vyplýva, že ílové minerály z lokalít SD-1 až SD-3 sa stále vyznačujú
značnou voľnou sorpčnou kapacitou, kým ílové minerály z lokality Richtárová sú z hľadiska
sorpčnej kapacity Fe prevažne nasýtené.
Výsledky sorpcie Cu na frakcie vyseparovaných ílov zo vzoriek SD (tab. 2) vykazujú
podstatne vyšší sorpčný potenciál ako pri vzorkách R (z lokality Richtárová). Výsledky
porovnania zobrazuje obr. 4. Pri vzorkách SD možno konštatovať, že dochádza k sorpcii,
ktorá zvyšuje obsahy medi desaťnásobne, kým pri íloch z lokality Richtárová dochádza už len
k nevýznamnej sorpcii (0,91–2,06 %).
Tab. 2 Koncentrácie ťažkých kovov v ílových mineráloch pred a po sorpcii

Vzorka
SD-1
SD-2
SD-3
R-1
R-2
R-3

Fe
2,066
0,794
1,369
43,101
169,786
161,501

Sb
0,064
0,007
0,000
0,074
0,066
0,037

Cu
0,209
0,118
0,509
60,952
23,183
30,554

µg.kg-1 sedimentu
Pb
Fe*
0,073
4,262
0,014
2,324
0,001
2,865
0,065
44,150
0,185 169,802
0,414 161,532

Sb*
0,649
0,671
0,483
0,078
0,071
0,040

Cu*
2,016
2,544
3,735
61,511
23,627
31,185

Pb*
0,553
2,786
0,346
0,361
0,198
0,414

Vysvetlivky :
SD-1 až SD-3 – Špania Dolina,
R-1 až R-3 – Richtárová,
* - koncentrácia ťažkých kovov v ílových mineráloch po ich sorpcii z drenážnej vody

Obr. 3 Porovnanie obsahov ťažkých kovov v ílových mineráloch
s ich obsahom po sorpcii z drenážnej vody
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Obr. 4 Porovnanie obsahov ťažkých kovov v ílových mineráloch
s ich obsahom po sorpcii z drenážnej vody

Porovnaním obsahu Pb v ílových mineráloch (tab. 2) s jeho obsahom po sorpcii Pb
z drenážnej vody sa ukázalo, že vo všetkých vzorkách došlo k ďalšej sorpcii Pb na ílové
minerály (obr. 4). Najvýraznejšia sorpcia sa zaznamenala pri vzorke SD-2. V tejto vzorke sa
pri sorpčnom pokuse naviazal na ílové minerály voči pôvodnému obsahu až dvestonásobok
Pb (2,786 µg Pb.kg-1 sedimentu oproti pôvodným 0,014 µg.kg-1). Z výsledkov, ktoré máme
k dispozícii, nie sme v súčasnosti schopní vysvetliť dôvod takejto mimoriadne vysokej
sorpčnej kapacity. Riešenie tejto otázky si vyžiada samostatné štúdium. Vzorky s vyššími
obsahmi Pb (R-1 až R-3) už preukázali voči vzorkám SD s nižšími obsahmi ťažkých kovov
len obmedzenú voľnú sorpčnú kapacitu.
Vzorka s obsahom Sb má podobný trend ako Pb. Najvýraznejšie sorpčné rozdiely sa
ukazovali na lokalitách SD (obr. 3).
Tieto výsledky sú porovnateľné s výsledkami, ktoré publikovali Kishk a Hassan [4]
a Andráš a kol. [5] z lokality Ľubietová.

Záver
Potvrdil sa značný stupeň kontaminácie technogénnych sedimentov ťažkými kovmi.
Najkontaminovanejšou oblasťou sa ukázala byť lokalita haldy Richtárová. Najvyššia
kontaminácia sa potvrdila pri prvkoch Fe (až 164,49 µg.kg-1 sedimentu) a Cu (až
31,544 µg.kg-1 sedimentu).
Horninový substrát haldových polí sa vyznačuje vysokým podielom ílovej zložky (táto
tvorí približne 1/8 objemu). Íly predstavujú predovšetkým zmes illitu s menším podielom
smektitu a kaolinitu. Vyseparované frakcie ílov vykazujú pomerne vysokú koncentráciu
ťažkých kovov, ktoré sa často blížia ich obsahu v primárnej hornine.
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Íly z lokalít SD majú naopak vysokú voľnú sorpčnú kapacitu. Najvýraznejšia sorpcia
ťažkých kovov sa zaznamenala pri vzorke SD-2. V tejto vzorke sa pri sorpčnom pokuse
naviazalo na ílové minerály voči pôvodnému obsahu pri Pb až dvestonásobok Pb pôvodného
obsahu (z pôvodných 0,014 µg Pb.kg-1 sedimentu až na 2,786 µg.kg-1).
Potvrdilo sa, že ílové minerály ako prírodné sorbenty sa na lokalite Richtárová
vyznačujú limitnými (minimálnymi) hodnotami voľnej sorpčnej kapacity. Lokalite Richtárová
je preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Bolo by vhodné izolovať túto haldu bariérou
sorpčného materiálu (napríklad bentonitu) tak, že by sa sorbentom naplnila rýha, ktorá by sa
vykopala až do hĺbky styku pôdy s horninovým podložím (t.j. do hĺbky 100–150 cm). Ďalšou
možnosťou remediačných opatrení je vytvorenie umelej aerobnej mokrade alebo Fe0-bariéry,
ktoré by sa mohli osvedčiť hlavne pri remediácii krajinných zložiek predovšetkým
od kontaminácie Cu. Pri otváraní háld by mohlo dôjsť k masívnemu uvoľňovaniu takto
fixovaných ťažkých kovov a kontaminantov, preto sa narušovanie háld neodporúča.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Conesa H. M., Faz A. (2011). Metal Uptake by Spontaneous Vegetation in Acidic Mine
Tailings from a Semiarid Area in South Spain: Implications for Revegetation and Land
Management. Water Air and Soil Pollution. vol. 215, no. 1-4

[2]

Rusko I. et al. (2003). Geochémia 2003, zborník referátov: Environmentálna záťaž
krajiny ťažkými kovmi po ťažbe Cu – Ag rúd v okolí Španej Doliny. Štátny geologický
ústav Dionýza Štúra, Bratislava, SR, s. 60

[3]

Fergusson J. E., (1990). The Heavy Elements. Chemistry, Environmental Impact and
Health effects. Pergamon Press, p. 614

[4]

Kishk, F. M., Hassan, M. N. Sorption and desorption of copper by and from clay
minerals. Plat and Soil, 39, 3. 1973. p. 497-505.

[5]

Andráš, P., Lichý, A., Križáni, I., Rusková, J. 2009: Heavy metals and their impact on
environment at the dump-field Ľubietová-Podlipa (Slovakia). Advanced Technologies
In: Advanced Technologies. Ed.: Jayanthakumaran, K. In-Tech, Olajnica, 19/2, 32000
Vukovar, Croatia, (printed in India), p. 185. ISBN: 978-953-307-009-4

1192

ENVIRONMENTALISTIKA

Trendy využívania vidieckej krajiny na Slovensku
Barbora Fedorková
Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava, Slovenská republika;
barbora.fedorkova@savba.sk

Abstrakt
Vidiecka krajina v súčasnosti podlieha zmenám v charaktere a type využívania, čo sa nevyhnutne spája
s premenou krajiny ako takej a zasahuje všetky jej štruktúry. V súčasnosti ide predovšetkým o trend opúšťania
podhorskej vidieckej krajiny a zanechanie tradičného hospodárenia. Tento trend bol sledovaný v modelovom území
Zliechovskej kotliny s porovnaním celoslovenských charakteristík. Vzdialenosť a zlá dostupnosť infraštruktúry
a občianskej vybavenosti má za následok celkové vyľudňovanie týchto oblastí, resp. nahrádzanie trvalých
obyvateľov víkendovými obyvateľmi. Následkom je pokles intenzity hospodárenia prejavujúceho sa znižovaním
stavov hospodárskych zvierat, zánikom hospodárskych dvorov, zarastaním pasienkov a lúk lesom v dôsledku ich
neobhospodarovania. Výsledkom je prehlbovanie izolácie a zlej hospodárskej situácie týchto oblastí, pokiaľ v nich
nedôjde k rozvoju služieb a cestovného ruchu.

Kľúčové slová: vidiecka krajina; Zliechovská kotlina; trendy; opúšťanie
Úvod a formulácia cieľa
Vidiecka krajina v súčasnosti podlieha zmenám v charaktere a type využívania, čo sa
nevyhnutne spája s premenou krajiny ako takej a zasahuje všetky jej štruktúry. Striedanie trendov
intenzifikácie a extenzifikácie môže viesť nielen k narušeniu, ale aj k zlepšeniu celkovej kvality
krajiny a fyzického stavu jej zložiek. Ústup a návrat lesa, rozvoj rekreačných aktivít na úkor
tradičného hospodárenia, strata lúčnych a pasienkových porastov či opustenie využívanej krajiny
predstavujú aktuálne otázky slovenského vidieka. Táto problematika bola študovaná
v záujmovom území Zliechovskej kotliny. Cieľom práce je podať informácie o stave
a potenciálnom smerovaní podhorskej vidieckej krajiny na príklade všeobecných trendov
v sektore poľnohospodárstva v kontexte demografických zmien na Slovensku s dôrazom na
vybrané územie Zliechovskej kotliny a obce Zliechov.

Materiál a metódy
Práca sa zaoberá štúdiom hospodárskych aktivít v Zliechovskej kotline s porovnaním
všeobecných trendov na Slovensku. Problematika využívania krajiny je sledovaná v záujmovom
území od roku 2009. Pre identifikáciu stavu boli využité archívne údaje [3], porovnanie leteckých
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snímok a terénne mapovanie, rozhovory s miestnymi obyvateľmi – pamätníkmi a všeobecný
terénny prieskum ako aj údaje Štatistického úradu SR [6,7,8].
Zliechovská kotlina sa radí medzi typ krajiny predstavujúci vnútrohorské kotliny a brázdy
s kultúrnou lesostepou, sústredeným vidieckym osídlením a poľnohospodárskou funkciou [1].
Obec Zliechov leží v Zliechovskej kotline, ktorá sa nachádza v západoslovenskom kraji
v juhozápadnej časti Strážovských vrchov. Obec vznikla ako kopaničiarska usadlosť približne
v 13. storočí [2]. Podľa archívnych údajov sa polia v Zliechove obhospodarovali trojpoľným
systémom: okopanina-obilovina-ďatelinovina a lúky sa kosili vždy raz do roka. Páslo sa aj v
lesoch [3]. Najväčší rozmach zaznamenávala obec v prelomových rokoch 19. a 20. storočia počas
fungovania sklárskej huty a za existencie úzkokoľajnej železnice, ktorá ju spájala s Považím.
Počet obyvateľov vtedy dosahoval takmer 2000 [2]. Počas svetových vojen bolo hospodárenie
v obci ultmené, nakoľko chýbala pracovná sila. V rokoch 1960 – 1989 došlo k výraznému
zvýšeniu intenzity hospodárenia, keď porasty v kotline spravovali Štátne majetky. V 60. rokoch
19. storočia chovali ovce (400 – 450 ks), hovädzí dobytok (200 – 300 ks), kozy (83 ks) a ošípané
(360 ks). Navyše chovali obyvatelia takmer v každom dvore jednu kravu na mlieko a prasa na
mäso (obe do 300 ks). Taktiež sa veľkoplošne pestovali krmoviny, obilniny, okopaniny a ľan [2].
Údaje o využívaní územia Zliechovskej kotliny ako modelového územia boli
porovnávané s celoslovenskými priemermi [8]. Takmer polovica územia SR je tvorená
poľnohospodárskou krajinou, a to vo vyšších polohách najmä krajinou s prevahou trvalých
trávnych porastov s viac ako 50-percentným plošným zastúpením, kde rastlinná prvovýroba
zohráva len minoritnú úlohu, s prevahou chovu hospodárskych zvierat [4].

Výsledky a diskusia
Zliechov má v súčasnosti len cca 630 obyvateľov vrátane obce Zliechov – Košecké
Rovné vzdialenej 5 kilometrov. Z tohto počtu je v produktívnom veku len 46,7 %. Obec navyše
zaznamenáva prirodzený úbytok a negatívne migračné saldo – ľudia v produktívnom veku
opúšťajú Zliechov [5]. Súvisí to s relatívne zlou infraštruktúrou a dostupnosťou obce. Viac ako
54,5 % ekonomicky aktívnych obyvateľov dochádza do zamestnania cca 15 – 35 km od obce.
Pritom obec je od najbližšieho okresného mesta vzdialená 20 km, od krajského 40 km a vedú do
nej len cesty III. triedy, z toho jedna v zime nie je udržiavaná. Na druhej strane však rastie počet
víkendových chatárov, ktorí využívajú práve odľahlosť kotliny a zachovalosť prírody.
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Obr. 1 Vybrané demografické charakteristiky obce Zliechov [5].

Nakoľko klesá počet stálych obyvateľov (obr. 1), klesá aj počet chovaných
hospodárskych zvierat. Po revolúcii boli zliechovské farmy rozdelené medzi troch súkromných
podnikateľov chovajúcich dobytok a ovce, veľkoplošná orná pôda bola zatrávnená. Spolu
v súčasnosti chovajú farmy 1470 kusov oviec a 200 kusov hovädzieho dobytka (FEDORKO,
in lit.). Orná pôda ostala len v podobe 20-árových záhumienkov pre maloroľníkov - jednotlivcov.
S týmto vývojom klesá aj potreba získavania sena, čím klesá aj intenzita a potreba využívania
týchto porastov, ktoré zaberajú viac ako dve tretiny územia kotliny – odľahlé pasienky zarastajú
lesom. Súčasným trendom v obci je čiastočný prechod z pestovania úžitkových rastlín na
pestovanie okrasných rastlín. Rovnako aj pestovanie okrasných drevín na úkor tradičných starých
odrôd ovocných stromov, medzi nimi napr. Thuja sp., Rhus typhina sp., nepôvodné druhy
borovíc ai. Tento jav je zároveň spojený s premenou časti obce na chatársku oblasť (najmä na
severnom okraji obce). V obci Zliechov však zatiaľ nie je vytvorená komplexnejšia turistická
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infraštruktúra - chýbajú ubytovacie kapacity a iné služby, čo sťažuje hospodársky rozvoj obce
v tejto oblasti.
Trend všeobecného opúšťania poľnohospodárskej pôdy je zrejmý aj z údajov týkajúcich
sa celého územia Slovenska. Poľnohospodárske využitie zaznamenáva na Slovensku dlhodobo
klesajúci trend, ako to znázorňuje obr. 2 popisujúca vývoj rozlohy poľnohospodárskej pôdy
a stavov hospodárskych zvierat v Slovenskej republike.
Počty hospodárskych zvierat v SR 1936 - 2008
(tis. ks)

Rozloha poľnohospodárskej pôdy v SR 1936 2008 (tis. ha)
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Obr. 2 Vývoj rozlohy poľnohospodárskej pôdy a intenzity hospodárenia v SR [6,7,8].

Znižovanie stavov hospodárskych zvierat vedie k opusteniu TTP, čoho následkom je
zarastanie lúk a pasienkov krovinami (Rosa sp., Crataegus monogyna, Juniperus communis)
a drevinami (Pinus silvestris, Picea abies) – rozširovanie lesa (Obr. 1), s čím súvisí znižovanie
diverzity porastov ako aj zníženie diverzity krajinnej štruktúry [9].

Obr. 1 Zarastanie TTP krami a náletmi drevín v Zliechovskej kotline (Fedorková, 2009)
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V minulosti prevládali naopak problémy spojené s intenzifikáciou, keď sa najmä počas
socializmu pásli veľké stáda hovädzieho dobytka (HD) takmer na všetkých viac-menej
dostupných plochách, vrátane Zliechovskej kotliny. Tradičné pastierstvo zaznamenávalo úpadok,
dochádzalo k mechanizácii výroby. Spolu s intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou
dochádzalo taktiež k výraznej fragmentácii krajiny, strate okrajových ekotonových lesných
spoločenstiev a vysúšaniu krajiny melioračnými zásahmi. Po páde režimu v roku 1989 došlo
k opačnému procesu – opúšťaniu krajiny. Došlo k prudkému poklesu pasúcich sa hospodárskych
zvierat, úpadku hospodárskych družstiev a tým k vzniku opustených a čiastočne opustených
pastvín a kosných lúk. Táto miera opustenia závisela od viacerých podmienok, medzi iným aj od
dostupnosti územia a kvality pôdy [10], ktoré predstavujú kritické ukazovatele aj pre Zliechovskú
kotlinu. Dnes zohráva významnú úlohu najmä finančná nevýhodnosť, resp. nenávratnosť
tradičného hospodárenia, spôsobeného aj nevhodným podporným dotačným systémom [11].
Súhrnne sa tieto príčiny odrazili v troch trendoch využívania lúk a pasienkov: vhodné
a dostupné porasty boli intenzifikované, odľahlé a s neúrodnou pôdou boli zalesnené alebo
opustené [12].
Nevyužívanie v minulosti obhospodarovaných trvalých trávnych porastov predstavuje
nielen estetický problém, v podobe nepreniknuteľných krovín na bývalých lúkach a pasienkoch,
ale aj celkové zhoršenie stavu biodiverzity vytváraním druhovo chudobných zárastov [9]. Ďalšie
utlmovanie poľnohospodárskych aktivít vedie postupne k strate kultúrneho charakteru vidieckej
krajiny, k prehlbovaniu sociálnych, ekonomických a demografických problémov jednotlivých
regiónov [13].

Záver
Nakoľko poľnohospodársky sektor čelí neustálym zmenám, predstavuje vysokorizikovú
formu hospodárenia na Slovensku. Trend opúšťania trvalých trávnych porastov ako aj opúšťanie
tradičných foriem hospodárenia je zrejmý ako z konkrétneho príkladu Zliechovskej kotliny, tak aj
z celoslovenských údajov. Vzhľadom na to, že tieto oblasti podhorských a horských vidieckych
sídiel zaberajú pomernú časť územia SR, predstavuje táto problematika vysoko aktuálnu tému.

Poďakovanie
Tento príspevok vznikol s podporou grantu 2/0192/09 realizovaného na ÚKE SAV.

1197

ENVIRONMENTALISTIKA

Zoznam použitej literatúry
[1]

Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok, T-Ž (1982) Veda, Bratislava, p. 584

[2]

Pajgerová Bieliková, M. (2008) Zliechov brána Strážova. Ametyst, Dohňany – Zbora, p.
27

[3]

Pozemkový kataster starého chotára (1867) Fondy MV SR, Štátny archív Bytča, i.č. 1349

[4]

Zelenský K. (2002) Využívanie poľnohospodárskej krajiny 1 : 2 000 000. Atlas krajiny
Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Slovenská
agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, p. 167

[5]

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zliechov na programovacie obdobie
2007 – 2013 (2006) RZO Magura – Strážov, MP SR – Technická pomoc SAPARD, p. 6

[6]

Federální statistický úřad ČSSR (1985) Historická statistická ročenka ČSSR. SNTL, Alfa,
Praha, p. 20

[7]

Štatistický úrad Slovenskej republiky (1995) Štatistická ročenka Slovenskej republiky
1994. Veda, Bratislava, p. 94

[8]

Štatistický úrad Slovenskej republiky (2009) Štatistická ročenka Slovenskej republiky
2009. Veda, Bratislava, p. 94

[9]

Fedorková B., Ružičková J. (2010) Venkovská krajina 2010. Příspěvky z konference
konané dne 20. - 23. května 2009, Hostětín, ČR, p. 26

[10]

Gallayová Z., Gallay I. (2008) Venkovská krajina 2008. Sborník z 6. ročníku mezinárodní
mezioborové konference konané 23. – 25. května 2008, Hostětín, ČR, p. 23

[11]

Veen P., Jefferson R., de Smidt J., van der Straaten J. (eds) (2009) Grasslands in Europe
of high nature value. KNNV Publishing, Zeist, The Netherlands, p. 9

[12]

Poschlod P., Bakker J. P., Kahmen S. (2005) Basic Appl. Ecol. 6, p. 93

[13]

Zaušková Ľ. (2009) Pustnutie krajiny – ochrana pôdy – krajinná ekológia. Zborník
referátov z vedeckého seminára pri príležitosti 70. výročia narodenia prof. Ing. Rudolfa
Midriaka, DrSc. konaného 9. septembra 2009, Banská Bystrica, SR, p. 181

1198

ENVIRONMENTALISTIKA

Cu and Ni uptake by planted tree seedlings from a smelter-polluted soil
Eva Komanická
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of
Geochemistry, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia; komanicka@fns.uniba.sk

Abstract
The main objective of this study was to determine the effect of a mulch cover (mixture of biocompost
and woodchips) on Cu and Ni uptake by tree seedlings from smelter polluted forest soil at Harjavalta in
southwestern Finland. The Cu and Ni contents of planted tree seedlings (Pinus sylvestris L. and Betula pubescens
Ehrh.) were analyzed by ICP-IRIS after dry ashing. On the plots covered by mulch, Cu and Ni concentrations in
roots were lower to those in control plots. However, in the case of the stem compartment the differences within
the treatments were small, sometimes even lower in the mulch treatments, suggesting restricted root-to-shoot
transport of Cu and Ni.

Key Words: heavy metals; remediation; woody compartments
Introduction
In Finland anthropogenic sources of Cu and Ni are from metallurgical industry, mainly
from smelting of ores [1]. The effects of heavy metals on the forest ecosystem have been
accomplished at one of the most metal polluted areas in Finland. The area is severely damaged
and the understorey vegetation is almost completely lacking.
Remediation agents, such as liming and fertilizers have been found to ameliorate the
soil [2] and biocompost and woodchips mixture has even enhanced natural recolonization of
pioneer species [3, 4] at this site. High metal concentrations and drought inhibit seedling
rooting in untreated forest floor [5]. The aim of this study was to determine the effect of a
clean organic mulch layer on the Cu and Ni concentrations of planted tree seedlings (Pinus
sylvestris L. and Betula pubescens Ehrh.).

Materials and Methods
The study area in Harjavalta (Fig. 1) in southwestern Finland has been subjected to a
heavy pollution load since 1945, due to a large Cu-Ni smelter complex.
Pine and birch seedling were planted in soil pockets (2 L, depth about 20 cm). Six
plots (5 x 5 m2) for both species were established. Half of the plots were covered by a mulch
layer by spreading it directly on top of the forest floor. The other half was left untreated
(control). The mulch consisted of a mixture of household biocompost and woodchips (saw
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mill waste). After a 10 year period 3 seedlings from each experimental plot were harvested
and their chemical content was analyzed by ICP Thermo Jarrell Ash IRIS spectrophotometer

Fig. 1. Location of the study site.

Results and discussion
On the plots covered by mulch, the mean Cu and Ni concentrations both in Scots pine
and Downy birch were lower in roots compared to the control plots (Tab. 1). Rautio [6] found
no significant increasing of pine root Ni concentrations compared of Cu concentrations. On
the other hand, the concentrations of Ni in tree seedlings in stems showed slightly higher
concentrations in the mulch treatment than in the control (Tab. 1). The Cu concentrations for
their part were slightly higher in the mulch treatment in the case of birch stem (Tab. 1), but an
opposite pattern was seen in the case of pine stem (Tab. 1), although the differences were
small. Tree seedlings at the heavily Cu-Ni contaminated site in Russia demonstrated higher
transport of copper and nickel from roots to stems, compared with seedlings at the control site
[7].
Among treatment comparison of Ni concentrations in pine bark showed higher value
in the control, while there was no considerable difference among the Cu concentrations (Tab.
1). Birch Cu concentrations in the bark were higher and Ni concentrations lower in the mulch
treatment compared to the control (Tab. 1).
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Tab. 1. The Cu and Ni concentrations of the roots, stem and bark in Scots pine and Downy birch. The data
consist mulch and control plots.
Roots

tree
Pine

Birch

Stems

Barks

element

mulch

control

mulch

control

mulch

control

Cu

67.7 ± 8.6

101.2 ± 31.7

13.9 ± 4.0

16.7 ± 7.8

1094.3 ± 124.9

1463.3 ± 97.1

Ni

9.2 ± 3.0

18.5 ± 7.4

10.7 ± 2.8

4.2 ± 1.9

54.3 ± 6.9

235.7 ± 4.2

Cu

67.7 ± 22.2

174.3 ± 141.9

13.0 ± 1.1

7.1 ± 2.4

708.3 ± 236.2

598.3 ± 25.9

Ni

13.2 ± 0.7

47.6 ± 57.6

6.7 ± 0.9

6.3 ± 4.1

141.0 ± 55.1

146.1 ± 11.0

Note: Mean ± standard deviation between mulch and control plots in different tree seedlings. Cu and Ni
concentrations are in mg.kg-1.

Conclusions
Remediation through mulching a polluted forest floor with a layer of organic material
had effectiveness on the polluted landscape. On the plots covered by mulch, Cu and Ni
concentrations in roots were clearly lower compared to control plots for both seedling species.
However, in the case of the stem compartment the differences among the treatments were
small, sometimes even lower in the mulch treatments, suggesting restricted root-to-shoot
transport of Cu and Ni. Among treatments, differences in bark were contradictory, reflecting
most probably more the aerial deposition of metal dust that roots derived metals from soils.
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Hodnotenie interakcie Se(IV) a As(III) prostredníctvom bioakumuláciie
a rastu riasy Desmodesmus quadricauda
Zuzana Kramarová a Agáta Fargašová
Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky, Prírodovedecká fakulta,
Mlynská dolina, 84215 Bratislava; zuza.kramarova@gmail.com

Abstrakt
Účinok chemických látok, vrátane (polo)kovov, sa vo vodnom prostredí zvyčajne prejavuje ako účinok
ich vzájomných kombinácií, ktorý sa často výrazne odlišuje od účinkov jednotlivých látok. Posudzovaniu
interakčných vzťahov sa v súčasnosti venuje čoraz väčšia pozornosť, nakoľko reálnejšie odrážajú procesy
prebiehajúce v prostredí. Cieľom práce bolo hodnotenie účinku Se(IV) v interakcii s As(III) na rast riasy
Desmodesmus quadricauda. Takisto sa hodnotil recipročný účinok Se(IV) a As(III) na ich príjem touto riasou.
Testované zlúčeniny sa pridávali do kultivačného média v koncentráciách ekvivalentných EC10, EC20 a EC50
hodnotám pre inhibíciu rastu riasovej suspenzie. Výsledky získané pri skúmaní interakčných vzťahov potvrdili
recipročný synergický účinok Se a As. Príjem As sa zvýšil v prítomnosti všetkých testovaných koncentrácií Se
v porovnaní so systémom, kde bol prítomný len As samotný, to isté bolo pozorované aj pri Se.

Kľúčové slová: Desmodesmus quadricauda; As; Se; Interakcia; Synergizmus; Bioakumulácia
Úvod a formulácia cieľa
Arzén a selén sú prvky s podobnými chemickými vlastnosťami, ale s výrazne
odlišným biologickým účinkom. Pre mnohé organizmy, vrátane niektorých druhov rias (napr.
Chlamydomonas), je selén esenciálnym prvkom [1]. Avšak v prípade nadbytočnej
koncentrácie môže selén oxidačno-redukčnými reakciami zasahovať do metabolizmu voľných
radikálov a tým pôsobiť toxicky [2]. Na rozdiel od selénu je biologický význam arzénu spätý
predovšetkým s jeho toxickým účinkom na živé organizmy [3].
Účinok chemických látok sa zvyčajne prejavuje ako účinok ich vzájomnej
kombinácie, ktorý sa často výrazne odlišuje od účinkov jednotlivých látok. Zmesi látok môžu
dramaticky meniť vplyv jednotlivých polutantov ako na organizmus, tak aj na celý
ekosystém. Hodnotenie interakčných vzťahov reálnejšie odráža procesy prebiehajúce v
prostredí.
Väčšina doposiaľ publikovaných prác hodnotila recipročný účinok arzénu a selénu na
laboratórne zvieratá [4] a tkanivové kultúry [5,6]. Tieto poukazujú ako na antagonistický [4],
tak aj na synergický [5] charakter ich interakcie. Hoci ekotoxikologický účinok [3,7,8,9]
a bioakumulácia [10,7,9] arzénu a selénu riasami je v súčasnej dobe celkom dobre
preskúmaná, pomerne malá pozornosť bola venovaná bioakumulácii a účinku zmesi selénu
a arzénu na riasy a rastliny všeobecne [11,12,13,14]. Ako potvrdzujú niektoré experimenty na
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riasach, selén je antagonistom viacerých toxických aj esenciálnych kovov (napr. Cd, Hg, Ni a
Zn) [15,16]. Vzájomný účinok arzénu a selénu na riasy nie je zatiaľ úplne objasnený.
Cieľom práce bolo hodnotenie účinku Se(IV) v interakcii s As(III) na rast riasy
Desmodesmus quadricauda. Takisto sa hodnotil recipročný účinok Se(IV) a As(III) na ich
príjem touto riasou.
Materiál a metódy
Pri experimentoch bol použitý druh zelenej riasy Desmodesmus quadricauda (TURP.)
BRÉB. kmeň GREIFSWALD 15, pochádzajúci 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 použili
riasové suspenzie v exponenciálnej fáze rastu. Testované boli párové kombinácie zlúčenín
Na2SeO3.xH2O (Schuchardt, Nemecko) s NaAsO2 (SIGMA-ALDRICH, St. Louis, USA).
Do interakcií vstupovali zlúčeniny Se a As v koncentráciách zodpovedajúcich EC10, 20, 50
hodnotám pre inhibíciu rastu riasovej suspenzie. Vyhodnotenie interakčných vzťahov sa
robilo pomocou modifikácie matematického modelu podľa Wanga et al. (1995) [17]. Všetky
experimenty, vrátane kontroly, sa robili v troch paralelných stanoveniach. Interakcia bola
hodnotená prostredníctvom inhibície rastu riasovej suspenzie a interakcie Se a As pri ich
príjme testovanou riasou. Rast riasovej suspenzie sa hodnotil spektrofotometricky pri vlnovej
dĺžke 750 nm.
100 ml každej vzorky sa pred mineralizáciou prefiltrovalo cez membránový filter
s veľkosťou pórov 0.80 µm a priemerom 47 mm, filtre sa následne nechali vysušiť v sušiarni
pri teplote maximálne 80˚C. Vzorky (sušina) sa zmineralizovali mokrou cestou v autokláve
ZA-1 pri teplote vyššej ako 160˚C v zmesi konc. HNO3 a H2O2, v pomere 4:1, po dobu 45
minút. Obsah Se a As naakumulovaný riasami sa stanovil elektrochemickou analýzou na
prístroji EcaFlow 150 GLP firmy ISTRAN, s.r.o. (Bratislava, SR).

Výsledky a diskusia
Výsledky hodnotenia vzájomného interakčného účinku arzénu a selénu pre riasu D.
quadricauda sú uvedené na Obr.1. Vzájomná účinnosť (A (%)) sa vypočítala na základe
účinností jednotlivých prvkov (R1, R2) a účinností prvkov v kombinácii (R(1+2)) podľa vzorca
[17]:
A(%) = 100(R1 + R2)/R(1+2)

[I.]
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V našom prípade je R1 účinnosť selénu; R2 je účinnosť arzénu; (R(1+2)) je účinnosť ich
kombinácie.
Platí, že ak je A <100 nastáva synergizmus, ak A >100 nastáva antagonizmus. Čím
vyššia je hodnota A, tým výraznejší je antagonistický účinok.
Z uvedených výsledkov vyplýva (Obr.1), že interakčný účinok Se a As bol pri
všetkých testovaných kombináciách koncentrácií synergický.

Obr. 1. Hodnotenie interakčného vzťahu Se a As prostredníctvom inhibície rastu (doba rastu 14 dní).

Z Obr.2 je zrejmé, že Se aj As boli pomerne dobre prijímané testovanou riasou. Príjem
As sa zvýšil v prítomnosti všetkých testovaných koncentrácií Se v porovnaní so systémom,
kde bol prítomný len As samotný, to isté bolo pozorované aj pri Se.
Interakcia medzi arzénom a selénom závisí od viacerých faktorov, ktoré môžu
ovplyvniť výsledný recipročný účinok prvkov na organizmus. Jedným z dôvodov variability
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Porovnanie koncentrácie As a Se v mineralizáte D.
quadricauda

c (mg prvku.g -1 DM)
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As35,4

As29,1

As26,2
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Se3,7

Se1,9

Kontrola

0

Obr. 2 Obsah Se a As v mineralizáte D. quadricauda (interakcia prvkov pre koncentráciu Se zodpovedajúcej
EC50 nie je uvedená) . Koncentrácie Se v roztoku boli 1,9; 3,7 a 12,2 mg.l-1, koncentrácie As boli 26,2; 29,1;
a 35,4 mg.l-1.

účinku interakcie arzénu a selénu by mohla byť fyziologická rôznorodosť organizmov [17].
Interakcia týchto dvoch prvkov je taktiež výrazne ovplyvnená ich chemickou formou, tá
závisí od pH a Eh prostredia. Ďalším dôležitým faktorom ovplyvňujúcim interakciu je pomer
koncentrácií testovaných prvkov [17]. Predpokladali sme, že pri vzájomnej interakcii arzénu a
selénu v nižších koncentráciách (EC10 a EC20) by mohol byť recipročný účinok uvedených
prvkov antagonistický, ako naznačujú práce niektorých autorov [18,19], ale naše experimenty
tento predpoklad nepotvrdili (Obr.1.). Feng et al. (2009) [14] pozorovali meniaci sa vplyv Se
na príjem As v závislosti od koncentrácie (pri koncentrácii Se 2,5 mg.l-1 príjem As
s prídavkom As vzrástol, avšak pri konštantnej koncentrácii As 2,5 mg.l-1 došlo k zníženiu
akumulácie As s rastúcou koncentráciou Se). Na druhej strane Yamaoka et al. (1990) [11],
ktorí sledovali akumuláciu arzénu a selénu riasou Dunaliella sp., uvádzajú, že sledované
prvky vzájomne svoju akumuláciu neovplyvňovali. Na základe týchto zistení potom
predpokladajú, že pri akumulácii arzénu a selénu sa uplatňujú rozdielne mechanizmy. Avšak
pri ďalších experimentoch [12] pozorovali zvýšenie príjmu arzénu vplyvom 0,1 mg.l-1 selénu
riasou D. salina. Zvýšenie akumulácie arzénu vplyvom selénu by mohlo viesť
k synergickému účinku selénu voči arzénu ako naznačujú výsledky našich experimentov.
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Záver
Hodnotenie interakcie Se(IV) a As(III) prostredníctvom účinku na rast a príjmu oboch
prvkov riasou D. quadricauda, potvrdilo synergický charakter interakcie Se(IV) a As(III).

Poďakovanie
Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR
grantom KEGA 3/7234/09 a Grantom Univerzity Komenského č. UK/105/2010.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Shigeoka S., Takeda T., Hanaoka T. (1991) Biochem. J. 275, p. 623

[2]

Gennity J.M., Bottino N.R., Zingaro A. et al. (1985) Phytochemistry 24, p. 2817

[3]

Tišler T., Zagorc-Končan J. (2002) Bull. Environ. Contam. Toxicol. 69, p. 421

[4]

Csanaky I., Gregus Z. (2003) Toxicology, 186, p. 33

[5]

Styblo M., Thomas D. (2001) Toxicol. Appl. Pharmacol. 172, p. 52

[6]

Manley S.A., George G.N., Pickering I.J., et al. (2006) Chem. Res. Toxicol. 19, p. 601

[7]

Levy J.L., Stauber J.L., Adams M.S. et al. (2002) Environ. Toxicol. 24, p. 2630

[8]

Geoffroy L., Gilbin R., Simona O. et al. (2007) Aquat. Toxicol. 83, p. 149

[9]

Fournier E., Adam-Guillermina Ch., Potin-Gautierb M. et al. (2010) Aquat. Toxicol.
97, p. 51

[10]

Murray, L.A., Raab, A., Marr, I.L. (2003) Appl. Organomet. Chem. 17, p. 669

[11]

Yamaoka Y., Takimura O., Fuse H. et al. (1990) Appl. Organomet. Chem. 4, p. 261

[12]

Yamaoka Y., Takimura O., Fuse H., (1994) Appl. Organomet. Chem. 8, p. 229

[13]

Srivastava M., Ma L.Q., Rathinasabapathi B., Srivastava P. (2009) L. Biores. Tech.
100, p. 1115

[14]

Feng R., Wei Ch., Tu S. et al. (2009) Environ. Exp. Bot. 65, p. 363

[15]

Issa A.A., Adam M. S. (1999) Folia Microbiol. 44, p. 406

[16]

Gotsis O. (1982) Mar. Biol. 71, p. 217

[17]

Wang, J., Zhang, M., Xu, J. et al. (1995) Wat. Res. 29, p. 209

[18]

Babich H., Martin-Alguacil N., Borenfreund E. (1989) Toxicol. Lett. 45, p.157

[19]

Biswas S., Talukder G., Sharma A. (1999) Mutat. Res./Gen. Toxicol. Environ.
Mutagen. 441, p. 155

1207

ENVIRONMENTALISTIKA

Súčasné morfodynamické procesy a ich vplyv na vysokohorskú krajinu
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diana.kurucova@ukf.sk
Abstrakt
Skúmanie genézy a priestorového rozloženia morfodynamických prvkov reliéfu vysokohorskej krajiny
Tatier zohráva významnú úlohu v oblasti krajinnoekologického výskumu. Tieto dynamické prvky reliéfu sa
významnou mierou prejavujú v podobe súborov procesov modelujúcich reliéf subalpínskeho a alpínskeho
stupňa. Významným faktorom ovplyvňujúcim zmeny intenzity geomorfologických procesov je klíma. Jej
substitúciou sa mení charakter spektra procesov s trendom aktivizácie gravitačne usmerňovaných pohybov
zvetralín, vodou indukovaných gravitačných procesov, lavín, fluviálnej erózie, veternej deflácie, procesov
gelivácie a pod. Cieľom príspevku je poukázať na niektoré z interakcií geomorfologických procesov, ktoré sa
prejavujú výrazným narušením pôdno-vegetačného krytu a následným celkovým znižovaním stability svahov.

Kľúčové slová: vysokohorská krajina, geomorfologický proces, dynamika krajiny, morfodynamické prvky
Úvod a formulácia cieľa
Glaciálny a bralovo-hôľny reliéf vysokých pohorí predstavujú oblasti s vysokým
stupňom dynamiky vývoja georeliéfu, kde sa zreteľne prejavuje rad geomorfologických
procesov podmienených zložitou interakciou medzi zmenou klímy, geologickou stavbou
územia, geomorfológiou terénu, či nepriamou činnosťou človeka. Vplyvom prírodných
procesov i človeka sa horská a vysokohorská krajina stáva ekologicky labilnou – zraniteľnou,
dochádza k jej postupnej deteriorizácii, čo má za následok jej znehodnocovanie. Podľa [1] je
na zmiernenie alebo zabránenie nepriaznivých vplyvov potrebné poznať horské
a vysokohorské prostredie, objektívne odvodiť prírodné potenciály a ekologickú únosnosť
územia krajiny horských oblastí a následne zabezpečiť, aby sa hranice ekologickej únosnosti
neprekročili.
Cieľom

príspevku

je

poukázať

na

niektoré

zo

vzájomných

interakcií

geomorfologických procesov situovaných v bezprostrednej blízkosti turistických chodníkov.
Výrazným prejavom pôsobenia geomorfologických procesov je narušenie pôdno-vegetačného
krytu a následné znižovanie stability svahov v okolí turistických chodníkov. Zaistenie cieľa
vychádza z metód výskumných plôch pre meranie dynamiky procesov s využitím diaľkového
prieskumu Zeme a geografických informačných systémov.
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Materiál a metódy
Záujmové územie tvoria tri reprezentatívne geosystémy subalpínskeho a alpínskeho
stupňa, ktoré patria k extrémne členitým veľhornatinám na vápencoch a iných mezozoických
spoločenstvách. Skúmané lokality sú situované v bezprostrednej blízkosti turistického
chodníka v subalpínskom a alpínskom stupni Západných, Belianskych a Nízkych Tatier.
Predstavujú veľmi hodnotné územie z hľadiska špecifických prírodných fenoménov typických
pre vysokohorskú krajinu. Ako skúmané lokality boli vybrané: a.) turistický chodník (ďalej
len “chodník 1“) smerujúci z Jaloveckej doliny na Sedlo Pálenica (1570 m.n.m), ďalej
pokračujúci cez Brestovú (1903 m.n.m) na Salatín (2048 m.n.m); b.) turistický chodník (ďalej
len “chodník 2“) v Doline Zadných Meďodolov smerujúci na Kopské sedlo (1750 m.n.m)
k Širokému sedlu (1825,5 m.n.m); c.) turistický chodník (ďalej len “chodník 3“) smerujúci od
Chaty Č ertovica (1238 m.n.m) cez Kumštové sedlo do Demänovského sedla (1780 m.n.m),
pokračuje na Chopok (2010 m.n.m) a Dereše (1925 m.n.m).
Z hľadiska geologickej stavby predstavujú jednotlivé geosystémy veľmi pestré
územie. V oblasti Salatína sa objavuje mezozoikum Západných Karpát s polohami vápencov,
slienovcov, ílovcov, pieskovcov, obzvlášť významný z hľadiska morfodynamických procesov
je výskyt granitov. Ich výskyt sa prejavuje vznikom tzv. mylonitovej zóny – iniciálnej
zdrojovej zóny sutinového prúdu na nivačnej ploche. Podľa [2] budujú Belianske Tatry
(chodník 2) mezozoické série od spodnotriasových kremencov, pieskovcov a ílov cez
strednotriasové gutensteinské a wettersteinské vápence, ramsauské a wetersteinské dolomity,
bridlice, pieskovce a slienité rohovcové a organodentritické vápence, slieňovce a ílovité
bridlice. Nízke Tatry zasahujú svojou západnou časťou do tatransko-fatranského pásma
jadrových pohorí. Záujmové územie (chodník 3) je tvorené premenenými horninami, hlavne
pararulami a predovšetkým vyvretými horninami granitoidného charakteru - granodioritmi a
tornalitami, ktoré tvoria tzv. veporský plutón.
Geomorfologické poznatky vstupujú do metód a procesov krajinnoekologického
plánovania, nielen na úrovni analýz, príp. čiastkových syntéz - abiokomplexov, ale svoju váhu
prenášajú hlavne do hodnotenia zraniteľnosti abiokomplexov [3]. Pri hodnotení zraniteľnosti
abiokomplexov ide predovšetkým o synergickú interakciu abiotických prvkov a procesov.
Ako uvádzajú [4] pôsobenie prírodného procesu v prírodnej krajine, ktorý negatívne vplýva
na záujmy ľudskej spoločnosti môžme stotožniť s „hrozbou “ - „hazardom“. Hodnotenie
hrozieb jednotlivých procesov však nutne vyžaduje existujúce poznatky o aktivite, príp.
intenzite procesov. Tieto údaje nám môžu poskytnúť priame sledovania - merania a
pozorovania procesov alebo vytvorenie relatívne zjednodušených modelov.
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Oblasťou sledovania súčasných geomorfologických procesov je v našom prípade
modelové územie v oblasti Belianskych Tatier, Západných Tatier a Nízkych Tatier. Hlavnou
metódou výskumov je opakované pozorovanie a priestorová identifikácia morfologicky sa
prejavujúcich horizontálnych a vertikálnych zmien reliéfu účinkami procesov, ktoré boli
podriadené kritériám horizontálnej i vertikálnej gradientovej zonácii dolinového systému [5],
[6]. Jej hlavným cieľom je zistiť výskyt a účinky morfodynamických procesov v rôznych
časových intervaloch. Pre presné získavanie priestorových dát s požadovaným cyklom
(spravidla 2 - 3-krát ročne) bola použitá metóda opakovanej pozemnej fotografie. Podľa [7] sa
ako najvhodnejšie obdobie prejavu procesov typu ‘snow gliding‘ a ‘gliding awalanche‘ javí
začiatok zimného obdobia, t.j. keď sa teplota podložia pohybuje okolo 5º C, čo má za
následok zvýšenú aktivitu snehovej masy. Zaistenie cieľa vychádza z metód výskumných
plôch pre meranie dynamiky procesov s využitím diaľkového prieskumu Zeme formou máp
veľkej mierky, t.j. 1:10000 a viac a geografických informačných systémov.
Výsledky a diskusia
Zámerom príspevku je poukázať na interakcie geomorfologických procesov a
turistických chodníkov, ktoré sa prejavujú narušením pôdno-vegetačného krytu a celkovým
znižovaním stability svahov v ich okolí. Z doteraz získaných poznatkov je možné uviesť
nasledovné závery:
•

Významný dopad dlhodobého účinku taviacej vody zo snehových polí (Obr. 1), ktorá

saturuje zvetralinový pokrov a spolu s vlastnosťami podložia podmieňuje vznik gravitačných
svahových procesov. Ide prevažne o formy pomalého zliezania zvetra- linového plášťa, ktoré
sa v jarnom období prejavuje na chodníkoch niekoľko metrov dlhými dilatačnými trhlinami a
následným poklesom okrajov chodníkov.
•

Pod lôžkom snehových polí dochádza k rozvoľňovaniu pôdno-vegetačného krytu v

podobe izolovaných drnov, ktoré po roztopení snehu skĺzavajú na chodník, prípadne sa
pôsobením gravitácie presúvajú na nižšie časti svahu pod chodníkmi.
•

Na výrazných konvexných formách svahov sa v okolí chodníkov výrazne uplatňujú

procesy deflácie. Výsledné formy predstavujú ostrovčekovité pôdno- vegetačné plôšky a
výklenky, lemované uvoľnenými úlomkami podložných hornín.
•

Odtrhové zóny lavínových sklzov (typu “gliding avalanche”) charakterizujú vznik

najrozsiahlejších deštruovaných plôch, pri ktorých dochádza k masívnemu transportu
snehovej vrstvy v podloží s pôdno-zvetralinovým materiálom, ktorý umocňuje deštrukčný
efekt spravidla až na pevné geologické podložie. Lavíny a sutinové prúdy, ktoré sa podieľajú
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na deštrukcii pôdy a vegetácie v okolí chodníkov sú sporadické a vyskytujú sa na vyústenia
žľabov pretínajúcich priebeh chodníkov. V prípade lavín sme pozorovali lokálne účinky
odtrhov pri kosodrevinových ostrovčekoch, ojedinele aj pri vyvrátených stromoch.
Výraznejšie sa prejavuje efekt nahromadenia úlomkovitého materiálu, prevažne však pôdy a
vegetácie, ktorý pochádza z odtrhovej a transportnej zóny lavínových dráh. Účinky
sutinových prúdov závisia od charakteru prostredia, z ktorého prinášajú materiál a dĺžky
transportnej dráhy.
•

V blízkosti sediel sú časté prejavy hĺbkovej erózie chodníkov v dôsledku prítomnosti

menej odolných hornín, ktoré sa na okolia sediel zvyčajne viažu.
•

Dominantné postavenie v sedlových polohách majú eolitické a eoliticko-nivačné niky s

viacerými mikroformami veternej korózie a deflácie.

Obr. 1 Nivácia spojená s účinkami snehových polí – Zadné Meďodoly, Belianske Tatry (Hreško, 2010)

Záver
Doterajšie práce týkajúce sa chodníkov preferovali problematiku vplyvu turistiky na
deštrukciu chodníkov v dôsledku zošľapávania a jeho účinkov na prehlbovanie, vetvenie,
prípadne na zmeny v druhovom zložení vegetácie. Naším zámerom je poukázať na niektoré
interakcie geomorfologických procesov a turistických chodníkov, ktoré sa prejavujú tak
narušením pôdno-vegetačného krytu, ako aj celkovým znižovaním stability svahov v ich
okolí.
Predložený

príspevok

predstavuje

výsledky

úvodných

výskumov,

ktoré

uskutočňujeme v oblasti vysokohorskej krajiny Tatier s cieľom detailného výskumu procesov
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v kontexte antropických aktivít človeka a meniacich sa podmienok klímy.
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Porovnanie toxicity As(III) na horčici bielej (Sinapis alba L.) a
pšenici letnej (Triticum aestivum L.)
Alexandra Lešková, Marianna Molnárová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie
a fyziotaktiky, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava 4, Slovenská republika,
leskova.alexa@gmail.com

Abstrakt
Toxicita As(III) sa hodnotila na modelových rastlinách Sinapis alba a Triticum aestivum. Ako
ukazovatele toxicity sa sledovali dĺžka koreňov a výhonkov, klíčivosť a hmotnosť sušiny. Výraznejšia inhibícia
rastu koreňov a výhonkov potvrdila vyššiu citlivosť S. alba na prítomnosť As(III). Príjem arzénu zo živného
média bol v sledovaných druhoch porovnateľný, kým jeho akumulácia sa výrazne odlišovala. Semenáčiky S. alba
prijali väčšie množstvo arzénu na sušinu koreňov a táto hodnota stúpala so zvyšujúcou sa koncentráciou As(III), i
keď hmotnosť sušiny po dosiahnutí IC 50 klesla o 9,4-krát v koreňoch a 5,4-krát vo výhonkoch. Korene
T. aestivum akumulovali výrazne menej arzénu a hmotnosť sušiny klesala iba veľmi mierne pri jednotlivých
koncentráciách. Podiel translokovaného arzénu z koreňov do výhonkov bol relatívne nízky v T. aestivum (1,5
až 4,9 %), kým semenáčiky S. alba premiestnili do nadzemných častí 28,8 až 79,3 % arzénu v závislosti
od koncentrácie As(III) v médiu.

Kľúčové slová: Sinapis alba; Triticum aestivum; As(III); IC 50; biomasa; akumulácia
Úvod a formulácia cieľa
Toxické účinky arzénu na človeka sú od pradávna dobre známe. Arzén v závislosti
od dĺžky expozície a spôsobu príjmu vyvoláva poruchy tráviaceho systému, centrálneho
a periférneho nervového systému, poškodzuje kožu a je preukazne karcinogénny [1]. V našich
podmienkach je známych viacero bodových i plošných kontaminácií vôd i pôd arzénom, ktoré
mnohokrát prevyšujú limity pre poľnohospodárske pôdy [2] a pitnú vodu [3].
Na sledovanie toxicity látok sa používajú štandardizované postupy, ktoré sú uvedené
vo viacerých normách ako napr. OECD, U.S. EPA, či STN. Jedným z rastlinných testovacích
modelov je horčica biela (Sinapis alba). Horčica biela je úžitkovou rastlinou, ktorá sa využíva
jednak pre potravinárske účely vo forme jedlého oleja a korenín jednak pre medicínske
účely [4]. Pšenica letná (Triticum aestivum) je poľnohospodársky využívaná plodina
pestovaná na výrobu chleba a alkoholických nápojov, je bohatá na tokoferoly a esenciálne
mastné kyseliny.
Naším cieľom bolo sledovať toxicitu trojmocného arzénu na uvedených modeloch
rastlín a porovnať ich schopnosť akumulovať arzén.
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Materiál a metódy
Semená testovaných rastlín horčice bielej (Sinapis alba L., odroda Severka) a pšenice
letnej (Triticum aestivum L., odroda Šárka), ktoré pochádzali z firmy Chepo, s.r.o. (UnhošťFialka, Česká republika) sme vysadili do vertikálnych kultivačných kontajnerov s rozmermi
21 x 15,5 cm (Phytotoxkit, Microbiotests Inc., Nazareth, Belgicko). Ako rastové médium sme
použili roztok 24 hod. odstátej vodovodnej vody (80 mg.l−1 Ca, 27 mg.l−1 Mg, pH 7,3 ± 0,05).
Zdrojom trojmocného arzénu bol NaAsO2 (Sigma-Aldrich, USA), kontajnery s kontrolnými
semenami obsahovali len vodovodnú vodu. V experimente so S. alba sme As(III) aplikovali
v koncentráciách od 2,9 do 11,5 mg·l-1, v experimente s T. aestivum od 2,9 do 57,7 mg·l-1.
Semená sme nechali klíčiť 72 hodín v tme pri teplote 25 ± 1 ˚C [5, 6, 7]. Na tretí deň
sme odmerali dĺžky koreňov a výhonkov vyklíčených semien S. alba a T. aestivum.
Z nameraných údajov sme probitovou analýzou vypočítali hodnoty IC 50 a ich 95 % intervaly
spoľahlivosti.
Kontajnery so semenáčikmi sme kultivovali ďalšie 4 dni pri laboratórnej teplote
(24-27 ˚C) vo svetelnom režime noc/deň. Oddelili sme výhonky od koreňov, zvážili čerstvú
biomasu (FM), ktorú sme potom vysušili pri teplote 65 ˚C a odvážili sušinu (DM).
K naváženej sušine (približne 20 mg) koreňov a výhonkov (každá časť samostatne)
sme v skúmavke pridali 5 ml zmesi 66 % HNO3 a 30 % H2O2 (4:1) a umiestnili ju do PTFE
(polytetrafluoretylén) nádoby autoklávu ZA-1 (Česká republika) a v termostate nechali
mineralizovať 60 minút pri 190 ˚C. Konštrukčné vlastnosti autoklávov, vytvorenie vhodných
tlakových pomerov v nich (1,5 MPa) a vysoká teplota (160-190 °C) umožnili dosiahnuť úplnú
mineralizáciu rastlinnej hmoty. Získanú mineralizačnú zmes sme doplnili redestilovanou
vodou na výsledný objem 25 ml a stanovili obsah celkového arzénu pomocou galvanostatickej
rozpúšťacej chronopotenciometrie na prístroji Ecaflow 150 GLP (Istran, Slovenská
republika).

Výsledky a diskusia
Hodnoty IC 50 pre korene i výhonky medzi dvoma druhmi sa výrazne odlišovali
(Tab. 2). Hodnoty IC 50 boli pri T. aestivum pre koreň 7,2-krát a pre výhonky 6,8-krát vyššie
ako pri S. alba.
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Tab. 1 Percentá klíčivosti semenáčikov S. alba
a T. aestivum v prítomnosti As(III)

c As(III)
(mg.l-1)
0
2,9
5,8
11,5
28,8
57,7

Klíčivosť (%)
S. alba
98
100
93
29
-

Klíčivosť (%)
T. aestivum
100
90
90
90
90

Tab. 2 Hodnoty IC 50 s ich 95 % intervalmi
spoľahlivosti (CI) pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov
semenáčikov S. alba a T. aestivum v prítomnosti As(III)
Sledované
ukazovatele
Dĺžka koreňov
Dĺžka
výhonkov

IC 50 (mg.l-1)
As(III)
S. alba
7,8
(7,1-8,7)
11,1
(10,2-12,0)

IC 50 (mg.l-1)
As(III)
T. aestivum
56,5
(42,7-74,8)
75,4
(66,7-85,2)

Štandardné normy odporúčajú v kontrole klíčivosť semien vyššiu ako 90-92 % [5, 6,
7], čo bolo v našich pokusoch splnené (Tab. 1). Pri koncentrácii 11,5 mg As(III).l-1, ktorá je
vyššia ako vypočítaná hodnota IC 50 (Tab. 2), sa percento klíčivosti semenáčikov S. alba
znížilo na hodnotu 29 % (Tab. 1). Klíčivosť T. aestivum nebola ani v prítomnosti najvyššej
testovanej koncentrácii As (57,7 mg.l-1) významne ovplyvnená, hodnota sa znížila len o 10 %.
Zmenu hmotnosti sušiny v S. alba a T. aestivum v závislosti od zvyšujúcej sa
koncentrácie As(III) znázorňuje Obr. 1 a 2. Kým pokles hmotnosti sušiny koreňov sa
v prítomnosti 11,5 mg.l-1 As(III) v T. aestivum nepreukázal ako štatisticky významný, táto
koncentrácia spôsobila 9,4-násobný pokles hmotnosti sušiny koreňov a 5,4-násobný pokles
hmotnosti sušiny výhonkov S. alba. Pri koncentrácii 5,8 mg.l-1 As(III) sa pozoroval
stimulačný účinok na hmotnosť sušiny výhonkov S. alba, ktorý bol síce nízky, ale štatisticky
významný. Hmotnosť sušiny koreňov a výhonkov T. aestivum klesla významne až po pridaní
28,8 mg.l-1 As(III).

Obr. 1 Hmotnosť sušiny (DM) koreňov a výhonkov
S. alba v prítomnosti As(III). V grafe sú uvedené
aritmetické priemery so štandardnými odchýlkami,
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Obr. 2 Hmotnosť sušiny (DM) koreňov a výhonkov
T. aestivum v prítomnosti As(III). V grafe sú
uvedené aritmetické priemery so štandardnými
odchýlkami, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

1215

ENVIRONMENTALISTIKA

Semenáčiky S. alba akumulovali už od najnižšej koncentrácie As výrazne viac tohto
prvku v koreňoch i výhonkoch ako T. aestivum (Obr. 3, 4). Korene S. alba akumulovali
6,9-krát viac a výhonky 22,8-krát viac arzénu pri 2,9 mg.l-1 As(III) ako T. aestivum. Pri S. alba
sa akumulácia arzénu v koncentrácii 11,5 mg.l-1 v porovnaní s akumuláciou v T. aestivum
zvýšila v koreňoch 6,4-krát a vo výhonkoch 36,3-krát. Bhattacharya a kol. [8] uvádzajú
celkovo vyššie hodnoty arzénu v horčici v porovnaní so pšenicou, čo sa potvrdilo aj v našich
experimentoch.

Obr. 3 Obsah As v koreni S. alba a T. aestivum
v závislosti od pridanej koncentrácie As(III)

Obr. 4 Obsah As vo výhonku S. alba a T. aestivum
v závislosti od pridanej koncentrácie As(III)

Vysoké koncentrácie arzénu v rastlinnej biomase nemusia vypovedať o efektivite
príjmu arzénu rastlinami. Podiel prijatého množstva arzénu k celkovému pridanému As svedčí
o nízkej miere príjmu tohto prvku v oboch druhoch rastlín (Tab.3). V prítomnosti najnižšej
koncentrácie As(III) (2,9 mg.l-1) S. alba prijala 10,5 % tohto prvku a T. aestivum 8,3 %.
Množstvo prijatého As prídavkom 11,5 mg.l-1 As(III) činí 2,5 % pri S. alba a 3,5 %
pri T. aestivum. Množstvo arzénu translokovaného do nadzemných častí bolo pri sledovaných
rastlinách rozdielne. Kým pri S. alba sa transportovalo z koreňov do výhonkov
pri koncentrácii As(III) 2,9 mg.l-1 až 28,8 % prijatého As, pri T. aestivum to bolo len
1,5 % (Tab. 3). Pridaním 11,5 mg.l-1 As(III) k S. alba sa premiestnilo z koreňov
do nadzemných častí až 79,3 % arzénu.

1216

ENVIRONMENTALISTIKA

Tab. 3 Množstvo prijatého As v S. alba a T. aestivum z celkového pridaného množstva

Koncentrácia
As(III)
(mg.l-1)
0
2,9
5,8
11,5
28,8

Podiel prijatého
As z celkového
pridaného
množstva (%)
S. alba
10,5
8,7
2,5
-

Podiel As
translokovaného
z koreňov do
výhonkov (%)
S. alba
28,8
30,3
79,3
-

Podiel prijatého
As z celkového
pridaného
množstva (%)
T. aestivum
8,3
3,5
1,6

Podiel As
translokovaného
z koreňov do
výhonkov (%)
T. aestivum
1,5
4,9
4,3

Otázkou ostáva len, čo podmieňuje vyššiu odolnosť T. aestivum oproti S. alba. Príjem
arzénu bol totiž porovnateľný, no vitalita T. aestivum bola výrazne lepšia pri tých istých
testovaných koncentráciách As(III).
Na vysvetlenie obranného mechanizmu T. aestivum existuje niekoľko hypotéz,
za predpokladu, že S. alba buď nimi nedisponuje alebo miera ich prejavu je nižšia.
V prítomnosti arzénu sa dokázala zvýšená produkcia fytochelatínov (PC) [9]. PC
vytvoria s arzénom komplexy, ktoré putujú do vakuol a chránia tak citlivé metabolické
enzýmy pred inaktiváciou. Komplexácia prebieha prednostne v koreňoch [10], čo navyše
vysvetľuje malý podiel translokovaného As(III) do výhonkov T. aestivum. Ďalšou stratégiou
je viazanie arzénu na bunkovú stenu [11], čím sa takisto dosiahne jeho imobilizácia.

Záver
Na prítomnosť As(III) boli citlivejšie semenáčiky S. alba, ktorých rast koreňov bol
inhibovaný na 50 % už pri koncentrácii 7,8 mg.l-1. Kým pri S. alba arzén výraznejšie
inhiboval klíčivosť semien a produkciu sušiny, jeho vplyv ako na klíčivosť tak aj
na produkciu sušiny T. aestivum nebol významný.
Príjem arzénu obidvomi testovanými rastlinnými druhmi bol nízky. Semenáčiky
S. alba akumulovali viac arzénu v koreňoch a premiestnili taktiež väčšie obsahy tohto prvku
do nadzemných častí ako T. aestivum.
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Optimálny režim manažmentu území európskej sústavy chránených území
v podmienkach SR. (Prípadová štúdia dropa fúzatého v CHVÚ Sysľovské
polia)
Lucia Leváková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; lucia.levakova@gmail.com
Abstrakt
Súvislá európska sieť chránených území NATURA 2000 slúži na zachovanie vzácnej európskej prírody.
Niekoľko chránených vtáčích území (CHVÚ) patriacich do NATURA 2000 je vyhlásených aj na Slovensku.
Jedným z nich je CHVÚ Sysľovské polia, územie s výskytom kriticky ohrozeného vtáčieho druhu – dropa
fúzatého (Otis tarda). Znižovanie jeho početnosti je najmä dôsledkom intenzívneho hospodárenia na
poľnohospodárskej pôde tvoriacej jeho biotop a vyrušovanie človekom. Pre zachovanie tohto druhu je potrebné
zaviesť optimálny režim ochrany CHVÚ. Dôležitými aktérmi, vstupujúcimi do tejto problematiky, sú užívatelia
pôdy, vlastníci, ochranárske organizácie (Štátna ochrana prírody SR, mimovládne organizácie), dotknuté obce
a v neposlednom rade štát. Jeho úlohou je hájiť verejný záujem, v tomto prípade záujem ochrany dropa. Je
nevyhnuté inštitucionálne zabezpečiť ochranu územia a vzájomne prepojiť jednotlivé inštitúcie. Jedným zo
spôsobov zosúladenia využívania územia s ochranou prírody sú finančné kompenzácie poskytované štátom pre
užívateľov za dodržiavanie stanovených podmienok.

Kľúčové slová: NATURA 2000; CHVÚ Sysľovské polia; drop fúzatý; inštitúcie, užívateľ; verejnosť

Úvod a formulácia cieľa
Na Slovensku i v celej Európskej únii ešte stále môžeme nájsť veľmi hodnotné časti
prírodného prostredia. Biodiverzita však aj naďalej klesá. Dôsledkom neúmerného využívania
prírodných zdrojov sa aj v európskych krajinách vytráca množstvo ohrozených rastlinných
a živočíšnych druhov a ich biotopov. [1] Súvislá európska sieť chránených území NATURA
2000 hrá dôležitú úlohu pri zvrátení poklesu biodiverzity. Pokrýva vyše 15 % územia EÚ. [2]
Cieľom siete je toto prírodné dedičstvo, významné pre celú Európsku úniu zachovať,
odovzdať nasledujúcim generáciám a preto sa musí zabezpečiť adekvátna ochrana.
Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 druhy území:
a.) územia európskeho významu (ÚEV)
b.) chránené vtáčie územia (CHVÚ) – zriaďované na základe smernice Rady č. 79/409/EHS
o ochrane voľne žijúcich vtákov (tzv. smernica o vtákoch) [1]
Chránené vtáčie územie Sysľovské polia s rozlohou 1 772,94 ha bolo vyhlásené
v roku 2006 na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov
sťahovavých druhov vtákov, najmä dropa fúzatého. [3] Toto územie nachádzajúce sa na
Podunajskej nížine neďaleko obce Rusovce je intenzívne poľnohospodársky využívané. 90%
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národnej populácie dropa fúzatého (Otis tarda) sa sústreďuje v CHVÚ Sysľovské polia,
ojedinele sa vyskytuje v CHVÚ Lehnice.[1] Drop je našim najťažším lietajúcim vtákom.
Pôvodne stepný druh obýva na Slovensku kultúrnu step v nížinách a pahorkatinách do
nadmorskej výšky 300 m. Kedysi bol u nás hojne rozšíreným druhom. Na začiatku 20.
storočia žilo u nás okolo 2 400 jedincov [4], v súčasnosti sa najviac dropov vyskytuje na
Sysľovských poliach v zimnom období, kde sa sústreďujú zimujúce jedince (cca 200
jedincov). Niektoré dropy ostávajú aj počas letného obdobia (cca 20-30 jedincov) [5]
Hniezdia tu len zriedkakedy, po piatich rokoch sa znovu podarilo zahniezdiť jednej sliepke
v území v roku 2010 (Boris Maderič). Drop fúzatý je na Slovensku kriticky ohrozený [1].
Faktory

spôsobujúce

jeho

ohrozenie

sú

nasledovné:

straty biotopov

(intenzívne

poľnohospodárstvo, zánik trvalých trávnych porastov), nevhodný poľnohospodársky
manažment, vyrušovanie človekom (najmä voľný pohyb osôb), elektrické vedenia, používanie
pesticídov, nelegálne poľovanie. [6] Jednou z najväčších nádejí na zachovanie dropa na
našom území do budúcnosti sú tzv. agroenvironmentálne platby vyplácané poľnohospodárom,
ktorí hospodária v CHVÚ s jeho výskytom šetrným spôsobom podľa určených pravidiel.
Dôležitým bodom v agroenvironmentálnych schémach je obmedzenie pestovania nevhodných
vysokostebelných plodín, ako napr. kukurica. [7]
Cieľom štúdie je analyzovať súčasný stav a možnosti zabezpečenia optimálneho
režimu ochrany vtáčieho územia so zameraním na dropa fúzatého v podmienkach trhu a
demokracie.

Sekundárnym

cieľom

je tiež

zistenie názorov

a postojov verejnosti

k problematike ochrany dropa.

Materiál a metódy
Pri zisťovaní súčasného stavu režimu ochrany CHVÚ som vychádzala z analýzy
sekundárnych dát (manažmentové štúdie, legislatíva a iné) a tiež z inštitucionálnej analýzy
prebiehajúcich spoločenských a ekologických zmien. Dôvodom je fakt, že práve dobre
fungujúce inštitúcie zabezpečujúce ochranu dropa sú nevyhnutnými nástrojmi na vytvorenie
optimálneho režimu ochrany CHVÚ. Pri inštitucionálnej analýze boli využíté dve metódy:
riadené rozhovory so zainteresovanými subjektami a dotazník pre dotknutú verejnosť.
Výskum bol realizovaný v období október 2010 – február 2011.
8

riadených

rozhovorov

som

uskutočnila

s najvýznamnejšími

subjektami

zabezpečujúcimi ochranu dropa a CHVÚ Sysľovské polia (mimovládne organizácie Ochrana
dravcov na Slovensku, SOS/Birdlife Slovensko, Štátna ochrana prírody SR), s užívateľom
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poľnohospodárskej pôdy v tomto území (Podieľnicke družstvo Dunaj) a tiež so starostami
obcí, do ktorých katastra zasahuje CHVÚ Sysľovské polia (Jarovce, Rusovce, Čunovo).
Rozhovory boli uskutočnené na princípe osobného kontaktu s využitím záznamníka, neskôr
boli prepísané. Otázky boli zamerané na rôzne pohľady zainteresovaných subjektov na rôzne
oblasti: agroenvironmentálne schémy, manažmentové opatrenia v CHVÚ, spolupráca medzi
subjektami, verejnosť, ďalšie inštitucionálne zabezpečenia (legislatíva, programy a pod.)
Dotazník sa realizoval v spomenutých dotknutých obciach, vychádzalo sa z 50 platne
vyplnených dotazníkov. Otázky sa zameriavali na postoje a názory obyvateľov na ochranu
dropa v ich území.

Výsledky a diskusia

Vybrané výsledky riadených rozhovorov

Pri inštitucionálnej analýze sa zistili nasledovné inštitúcie zabezpečujúce ochranu
dropa (pre zostručnenie sú vybraté iba niektoré najdôležitejšie inštitúcie a skutočnosti o nich,
ktoré vyplývali z poskytnutých rozhovorov):
Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Sysľovské polia [3] – legislatívne
zabezpečuje ochranu CHVÚ, sú v nej uvedené zakázané činnosti a podmienky využívania
územia. Užívateľ PD Dunaj však dostáva výnimky z vyhlášky (napr. na letecký postrek),
podľa ochranárskych organizácií ich ale dostáva v nadmernom rozsahu. Tiež vyjadrili potrebu
aktualizovať vyhlášku, vypracovať ju podrobnejšie.
Agroenvironmentálne schémy [7] – sú jedným z najdôležitejších inštitucionálnych
nástrojov, pretože riešia kompenzácie za vhodné hospodárenie v území s výskytom dropa.
Z vyjadrení užívateľa PD Dunaj je zrejmé, že sú ochotní podieľať sa na ochrane dropa, ak
straty budú mať adekvátne kompenzované. Pozitívom je, že sa do schém zapojili v roku 2009
s plochou 379,14 ha (21 % z výmery CHVÚ). Výšku kompenzácií však pokladajú za príliš
nízku. Ochranárske organizácie by privítali, keby sa do najbližšej tvorby schém
zakomponovala podmienka ponechávať niektoré plochy zatrávnené, pre zlepšenie potravných
a úkrytových možností pre dropa a tiež, aby tieto schémy mohli v budúcnosti platiť aj mimo
území CHVÚ.
Projekt LIFE 05 NAT/SK/000115 Ochrana dropa fúzatého (Otis tarda) na
Slovensku – realizoval sa v rokoch 2005 – 2009 v CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice,
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bol podporený finančným nástrojom EÚ LIFE vo výške 1 262 453 Eur. Úspešná spolupráca
v ňom bola medzi mimovládnymi organizáciami, ŠOP SR, obcou Lehnice. Projekt sa zaoberal
návrhom agroenvironmentálnej schémy, jej presadzovaním. Schéma bola zakomponovaná do
Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. [7] Prebiehal intenzívny monitoring, rokovania
s poľnohospodármi, vysadili sa vetrolamy v oboch CHVÚ. Avšak dotknuté obce pri CHVÚ
Sysľovské polia vnímajú projekt ako neefektívny, nevidia hmatateľné výsledky projektu. Boli
nedostatočne informované o jeho význame. Jedným z neúspechov projektu bolo vykúpenie
pôdy od vlastníkov na Sysľovských poliach na iba veľmi malej ploche (7,5 ha). Veľa
vlastníkov odstúpilo od prísľubu pôdu predať, čoho príčinou mohla byť atraktivita pôdy
v blízkosti hlavného mesta.
Program starostlivosti CHVÚ Sysľovské polia 2010 – 2019, navrhnutý v r. 2009 –
program bol jednou z aktivít projektu LIFE. Je kompletne vypracovaný, momentálne čaká na
schválenie MŽP SR. Rýchlosť tohto schválenia je závislá od politickej vôle riešiť problémy
spojené s ochranou prírody.
Program záchrany dropa fúzatého, realizovaný v r. 2000 - 2005 [6] – je
vypracovaný na európskej úrovni aj národnej úrovni. Na Slovensku však už nie je platný, je
potrebné ho zaktualizovať. Je veľmi dôležité jeho prepojenie s programom starostlivosti
o CHVÚ a agroenvironmentálnymi schémami.
Memorandum

o porozumení

pri

ochrane

a manažmente

stredoeurópskej

populácie dropa fúzatého (Otis tarda) – prijaté v r. 2000, Slovenská republika ho podpísala
v roku 2001, je ním viazaná, ale podľa ochranárskych organizácií ho nerešpektuje.

Dotknuté obce majú k ochrane dropa pozitívny aj negatívny postoj. Na jednej strane sú
hrdí na to, že v ich katastri sa vyskytuje taký unikátny vtáčí druh a radi by ho chránili, na
druhej strane nie sú spokojní s obmedzeniami, ktoré z toho vyplývajú (obmedzenie vstupu do
CHVÚ, neschválenie cyklistickej trasy krížom cez CHVÚ, nemožnosť umiestnenia veterných
elektrární, golfového ihriska v CHVÚ, nízke ceny parciel...)

Vybrané výsledky dotazníka
Z dotazníka určeného pre dotknutú verejnosť bolo zistených niekoľko skutočností,
týkajúcich sa vedomostí, postojov a názorov obyvateľov o problematike ochrany dropa.
18% z opýtaných ešte nikdy nepočuli o vtáčom druhu drop fúzatý.
Je zrejmé, že celkom značný podiel obyvateľov dotknutých obcí nemá vedomosti, že nejaký
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drop veľký existuje a už vôbec, že sa nachádza v katastri ich obce. Usudzujem, že
u obyvateľov je nízka informovanosť o tomto druhu.
78 % z opýtaných je názoru, že drop fúzatý je chránený preto, lebo je ho málo, je
vzácny
Ľudia správne usudzujú, že dôvodom ochrany druhu je práve fakt, že je vzácny, ohrozený.
Uvedomujú si teda, prečo je dôležité dropa chrániť.
97 % z opýtaných, ktorí o dropovi už počuli, vedeli, že sa vyskytuje v ich okolí,
teda v CHVÚ Sysľovské polia.
Z tohoto faktu vyplýva, že ľudia, ktorí už o dropovi počuli, s ním mali v zásade priamu či
nepriamu skúsenosť – videli ho na poli, sú vlastníkmi pôdy v CHVÚ a sú oboznámení
z podmienkami ochrany a pod.
94 % opýtaných si myslí, že je úlohou štátu zabezpečiť ochranu dropa fúzatého.
Takmer všetci opýtaní sú názoru, že štát je najmä zodpovedný za ochranu dropa.
Prenechávajú teda štátu zodpovednosť za hájenie spoločného záujmu.
50 % si myslí, že je povolený vstup verenosti do CHVÚ, 50 % si myslí opak.
Jedným z nedostatkov podľa môjho názoru je fakt, že polovica ľudí ani netuší, že vstup do
CHVÚ Sysľovské polia nie je pre verejnosť povolený. Znovu prikladám dôraz na lepšiu
informovanosť verejnosti.
70 % by privítalo organizované exkurzie do CHVÚ a radi by sa do nich zapojili.
Obyvatelia dotknutých obcí vo veľkej väčšine vyjadrili záujem o organizované exkurzie,
z čoho vyplýva, že ich drop zaujíma a nie je im ľahostajný.

Záver
Smer, ktorým by sa mala ochrana dropa a CHVÚ Sysľovské polia uberať je smer
zosúladenia využívania územia s požiadavkami ochrany. Je nevyhnutné rešpektovať
ekonomické záujmy užívateľa a dostatočne finančne kompenzovať straty vyplývajúce
z obmedzenia hospodárenia. Z rozhovorov so zainteresovaným subjektami vyplynulo, že je
veľmi dôležitá vzájomná spolupráca a komunikácia medzi subjektami. Dôraz by sa mal viac
klásť na informovanie verejnosti o tejto problematike. Ak verejnosť nebude mať pozitívne
informácie o dropovi a skúsenosti s ním, len ťažko sa bude presadzovať ochrana lokality jeho
výskytu. Pozitívnymi skúsenosťami môžme rozumieť priame stretnutia s dropom, napr.
prostredníctvom exkurzií so sprievodcom, pričom by sa drop pozoroval z bezpečnej
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vzdialenosti z okraja CHVÚ. Napriek všetkému sa situácia ochrany dropa po vyhlásení
CHVÚ Sysľovské polia a po projekte LIFE vyvíja pozitívnym smerom, ochrana je
inštitucionálne dobre nastavená.
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Zmeny štruktúry makrofytnej vegetácie Chorvátskeho ramena a návrhy na
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Abstrakt
Chorvátske rameno s dĺžkou 5138 m sa rozprestiera na pravom brehu bratislavskej Petržalky.
Primárnou funkciou zregulovaného ramena bola protipovodňová ochrana, po strate tejto funkcie bol z ramena
vybudovaný umelý kanál s prizmatickým tvarom koryta. Cieľom nášho výskumu bolo zhodnotiť a porovnať
zloženie makrofytnej vegetácie Chorvátskeho ramena po deviatich rokoch, posúdiť, ktoré faktory podmieňujú
zmeny štruktúry makrofýt a navrhnúť dodatočné revitalizačné opatrenia. Pri mapovaní makrofýt sme koryto
Chorvátskeho ramena rozdelili na 14 úsekov, druhové zastúpenie a abundanciu makrofytov na jednotlivých
úsekoch sme stanovili Kohlerovou metódou. Pomocou PCA sme porovnali zastúpenie makrofytov na úsekoch
ramena pred deviatimi rokmi a v súčasnosti. Zistili sme, že sa jeho stav v priebehu 9 rokov nezlepšil, ale mierne
zhoršil. Navrhujeme preto finančne nenáročné postupy na zlepšenie stavu Chorvátskeho ramena.

Kľúčové slová: Chorvátske rameno; makrofyty; revitalizácia; antropický vplyv.

Úvod a formulácia cieľa
Chorvátske rameno bolo v stredoveku druhým najmohutnejším meandrom Dunaja so
šírkou 200-300 m. Vážnym zásahom do prirodzeného vodného režimu ramena bolo
prehradenie jeho výtokov v roku 1773. V rokoch 1950– 1955 bola na pravom brehu ramena
vybudovaná hrádza, čo úplne odrezalo rameno od rieky. Výstavba sídliska Petržalka
(od r. 1973) zmenila lužný charakter okolia ramena, ktorý sa zachoval jedine v južnej časti,
ktoré bolo v roku 2003 vyhlásené za Chránený areál (CHA) [1]. Ostatné úseky ramena sú
zregulované, brehy spevnené betónovými tvárnicami a na ramene sú tri vzdúvacie objekty. Na
severnom úseku Chorvátskeho ramena je veľmi nízka hladina vody, čo vedie k jej
prehrievaniu a eutrofizácii vody. Pohyb vody nastáva len pri jej občasnom prečerpaní
čerpacou stanicou z Dunaja [2].
Primárnou funkciou Chorvátskeho ramena bola protipovodňová ochrana. Z ramena bol
vybudovaný umelý kanál bez prítokov s prizmatickým tvarom koryta [3]. Dno ramena bolo na
mnohých miestach tvorené prirodzeným piesčitým alebo bahnitým materiálom, na niektorých
miestach hrubou vrstvou štrku, ktorý bránil rastu makrofýt. Zvyšovaním počtu obyvateľstva
v Petržalke dochádzalo k zvýšenému znečisťovaniu a šíreniu synantropných druhov rastlín
a živočíchov [1].
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Podrobným výskumom makrofýt Chorvátskeho ramena sa v roku 2001 zaoberal Jursa
[4], ktorý Kohlerovou metódou [5] vyhodnotil štruktúru vodnej vegetácie pozdĺž celého
ramena. Na jeho prácu nadväzuje náš výskum makrofýt s cieľom: vyhodnotiť zmeny štruktúry
makrofýt po deviatich rokoch, posúdiť, ktoré faktory tieto zmeny podmieňujú, navrhnúť
dodatočné revitalizačné opatrenia pre zlepšenie celkového stavu Chorvátskeho ramena.

Materiál a metódy
Mapovanie makrofytov sme robili v súlade so štandardnou metódou používanou
v podunajských štátoch [6]. Terénny výskum sme uskutočnili v lete roku 2010. Pri mapovaní
sme koryto Chorvátskeho ramena s dĺžkou 5138 m rozdelili na 14 úsekov, pričom posledný
úsek končil prečerpávajúcou stanicou. Lokalizácia úsekov bola totožná s lokalizáciou, ktorú
použil Jursa [4]. Abundanciu druhov sme zaznamenali v päťčlennej semikvantitatívnej škále
[2]. Riečnu morfológiu sme hodnotili pomocou metódy River habitat survey a vypočítali sme
HMS index [7] Habitat Modification Score. Index HMS nadobúda hodnoty od 0 pri
nenarušených tokoch a viac ako 45 pri silne narušených tokoch a kanáloch.
Použitím programu Canoco 4.5 sme analýzou hlavných komponentov (PCA)
vyhodnotili štruktúru makrofýt

Chorvátskeho ramena a podobnosť úsekov po deviatich

rokoch. Vychádzali sme z abundancie hydrofytov zistených v roku 2001 a v roku 2010.

Výsledky a diskusia
Zoznam taxónov makrofytov Chorvátskeho ramena z roku 2010 je uvedený v Tab. 1.

Tab. 1 Zoznam taxónov makrofytov zistených v roku 2010 na jednotlivých úsekoch Chorvátskeho ramena
s uvedením abundacie
Čislo úseku

Alisma plantagoaquatica
Batrachium
circinatum
Cladophora sp.
Chara foetida
Ceratophyllum
demersum
Eleocharis
acicularis
Hippuris vulgaris
Mentha aquatica

Skratky
Dlžka úseku
(m) / Skratky
Alis plan-aqu

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

700 400 400 100 130 450 220 210 450 260 550 450 580 100
1

1

1

1

2

2

2

Bat cir
Cla sp
Cha foe

8

1
1

4
2

Cer dem

1

2

2

2

1

2
1
1

1

Ele aci

2

1

2

3

4

4

2

3

Hip vul
Men aqu

3

2
2

2
2

3
2

3
3

1
2

2
2

3
2

1
3
2

2
3

2

1

2
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Tab. 1 Zoznam taxónov makrofytov zistených v roku 2010 na jednotlivých úsekoch Chorvátskeho ramena
s uvedením abundacie ( pokračovanie )
Čislo úseku
Myriophyllum spicatum

Skratky
Myr spi

Myriophyllum verticillatum

Myr ver

Nuphar lutea
Nymphaea alba
Potamogeton nodosus
Potamogeton pectinatus
Veronica catenata
Sparganium emersum
Juncus bulbosus
Juncus articulatus

Nup lut
Nym alb
Pot nod
Pot pec
Ver cat
Spa eme
Jun bul
Jun art

1
3

2
2

3
2

4
2

5

6

7

8
1

9
1

10
2

11
2

12
1

13
1

14
1

2

3

3

2

3

2

2
2

2
5

1

1

1
1

3

4
2

2
1
1
2

1

1

2
1
3
3

2

1

2
3
3
3

2
2

1
2
1

1

2
2

2
2

2
2

1
2

3
1
2

3
1
2

2
1
2

1
1
2

1
2

1
2

2

1
1

1
2

2
2

2
2

3
1
2

Celkove sme zistili 18 taxónov hydrofytov, na rozdiel od údajov Jursu [3], chýbali
v lokalite Chorvátskeho ramena taxóny: Fontinalis antipyretica, Lemna minor, Najas marina,
Najas minor, Nitella syncarpa a naviac sme zistili druhy Veronica catenata, Juncus bulbosus
a Juncus articulatus.
Obr. 1 poukazuje na vysoké hodnoty indexu HMS na všetkých úsekoch, najviac
antropicky zaťaženými sú úseky 1 a 6, ďalej 2, 3, 11 a 13. Relatívne hodnoty, prepočítané pre
1 hodnotený úsek (spot-check v zmysle RHS formuláru) sú vysoké na úsekoch 4, 14 a 5.
Na najviac antropicky zaťažených úsekoch (I. kvadrant na Obr. 2) dominovali hlavne
vláknité riasy, Chara foetida a druh znášajúci vysokú eutrofizáciu: Zannichellia palustris.
Väčšina taxónov vyžadujúcich aspoň mierne prúdenie vody sa

sústredila do III. a IV.

kvadrantu a predstavovala úseky z výskumu v roku 2001.

Obr.1 Index HMS a jeho relatívne hodnoty (HMS/spot chcek) na lokalitách Chorvátskeho ramena vypočítané na
základe hodnotení v roku 2010

Zmeny štruktúry makrofytov na jednotlivých úsekoch zistené po deviatich rokoch sú
znázornené pomocou PCA na Obr. 2. Úseky 1_K – 14_K predstavujú výsledky výskumu
z roku 2001 [4], úseky 1–14 predstavujú výsledky z roku 2010. K najvýraznejším zmenám
došlo na úsekoch 2, 3, 4, 5, 6 (I. kvadrant). Do I. kvadrantu sa dostal aj úsek 7 z výskumu
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z roku 2001, čo dokumentuje zlepšenie štruktúry makrofýt tohto úseku po 9 rokoch, pretože
sa dostal do II. kvadrantu. Prejavilo sa to v súčasnosti zvýšením abundancie submerznej
rastovej formy druhu Nuphar lutea z 1. stupňa [4], na 2. stupeň. V II. kvadrante sa sústredili
ostatné úseky nášho výskumu. Úseky z výskumu Jursu [4] sa zoskupili väčšinou do

1.0

kvadrantov III a IV. Skratky latinských mien makrofytov sú vysvetlené v Tab. 1.

1
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Hip vul
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4
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14
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Naj min But umb
13_K
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2_K
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Pot luc
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3_K
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4_K 5_K

Pot per

Naj mar

-1.0

Ver ana
8_K

6_K

Spa ere

-1.0

1.0

Obr. 2 PCA na základe abundancie taxónov makrofytov na úsekoch Chorvátskeho ramena v roku 2001 (1_K14_K) a v roku 2010 (1-14)

Napriek tomuto nepriaznivému stavu Chorvátskeho ramena sme zistili v r. 2010
výskyt viacerých chránených druhov hydrofýt: Hippuris vulgaris, Nymphaea alba,
Potamogeton nodosus, Nuphar lutea, Myriophyllum verticilatum.
Počas nášho výskumu sme pozorovali taktiež zanesenie okrasných rastlín do
Chorvátskeho ramena, ako napr. kultivar lekna Nymphaea alba alebo akvarijného druhu
Pistia sp. Na brehu CHA Chorvátskeho ramena sme zistili invázny neofyt Impatiens
glandulifera.
Revitalizácia Chorvátskeho ramena bola vypracovaná v niekoľkých projektoch, ktoré
však neboli nikdy dokončené. Jedným z nich je aj projekt Návrh zásad revitalizácie
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Chorvátskeho ramena z roku 1997 [3]. Návrhy sa týkajú výsadby vhodných prirodzených
rastlinných druhov a prepojenia ramena s pravostranným priesakovým kanálom Hrušov, čo sa
uskutočnilo po vybudovaní čerpacej stanice s dvoma turbínami v roku 2007 [2]. Štruktúra
makrofytnej vegetácie však nepotvrdzuje zlepšenie celkového stavu vody vplyvom jej
zrýchleného prúdenia, hlavne na jej počiatočnom úseku.
Podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku je kosenie koryta Chorvátskeho
ramena zabezpečené dvakrát ročne, určité časti svahu sa ponechávajú aj bez zásahu. Naše
zistenia však dokazujú, že nie všetko pokosené rastlinstvo sa zhrabuje a odváža. Je dôležité
odstraňovať pokosené rastliny najmä z vodnej hladiny, kde je pod vplyvom rozkladu, čo
spôsobuje zvýšenú eutrofizáciu a zhoršenie kvality vody.
Navrhujeme, aby obyvateľstvo pomocou náučných tabúľ bolo upozornené na
nevhodnosť

kŕmenia

vodných

vtákov.

Súčasne treba

obyvateľov

informovať, aby

nevnášali do Chorvátskeho ramena rastliny a živočíchy z akvárií a jazierok.

Záver
V našej práci sme sa pokúsili charakterizovať Chorvátske rameno, priblížiť jeho
momentálny stav a porovnať ho s výsledkami výskumu vedeného pred deviatimi rokmi.
Zistili sme, že po deviatich rokoch sa stav ramena nezlepšil, ale mierne zhoršil. Domnievame
sa, že degradovaným častiam Chorvátskeho ramena treba venovať zvýšenú pozornosť, aby sa
zvýšila estetická a biologická hodnota tohto územia. V Chorvátskom ramene sa nachádza
niekoľko chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, a preto je potrebné
zabezpečiť im čo najvhodnejšie podmienky a zachovať tento kúsok prírody v Petržalke aj pre
ďalšie generácie.

Poďakovanie
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Environmentálne aspekty povrchového výronu uhľovodíkov z ropného prameňa
na Korni
Juraj Macek
Katedra geochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava, Slovenská republika; macek@fns.uniba.sk
Abstrakt
Povrchový výver ropy v Korni je známy vyše 100 rokov, historicky je z hľadiska naftového prieskumu a ťažby
významná celá oblasť Turzovky. Ropný prameň, ktorý bol v roku 1984 vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku
poskytuje údaje o prírodných organických produktov západnej časti flyšového pásma. Táto práca je zameraná na bližšiu
charakteristiku vyvierajúcich uhľovodíkov a ich vply na životné prostredie.Napriek intenzite výveru je pôda v okolí
prameňa už na pohľad silne impregnovaná ropou, navyše prameň ústí do potoka Kornianka, ktorý je vzdialený cca 100
metrov. V období silnejšieho výveru alebo vyšších zrážok teda existuje možnosť prieniku uhľovodíkov do lokálneho
povodia.

Kľúčové slová: uhľovodík, ropa, prameň, Korňa, flyš, environmentálne aspekty

Úvod a formulácie cieľa
Ložiská ropy pri Turzovke v okrese Čadca patria medzi prvé ropné ložiská, ktoré boli
objavené a ťažené v Západných Karpatoch. Ložisko pri Turzovke bolo objavené v roku 1901 a
ťažené do roku 1910. Je viazané na flyšové súvrstvia vonkajších Karpát. Ťažili sa tu menšie
akumulácie ropy z hĺbok 50-200 m. Prieskum hlbších súvrství tu obyčajne stroskotal v dôsledku
silných prejavov plynu, ktoré v tom čase nevedeli zvládnuť.
Oblasť západoslovenského flyšového pásma leží na styku západoeurópskej platformy,
reprezentovanej juhovýchodnými svahmi Českého masívu a bloku Západných Karpát. Z tohto
postavenia vyplýva zložitá geologická stavba, ale tiež veľké nahromadenie sedimentov flyšového
pásma. Flyšové jednotky sú budované prevažne pelitickými súvrstviami s polohami pieskovcov
kriedového až oligocénneho veku. Flyš ako celok je presunutý na kryštalinickú platformu Českého
masívu a jej sedimentárny paleozoický až mezozoicko-terciérový obal. Západné čelá flyšových
príkrovov sú na území Českej republiky presunuté až cez neogénne sedimenty čelnej priehlbiny [1].
Pelitické súvrstvia flyša obsahujú pomerne veľké množstvo organickej hmoty, nachádzajúce
sa v rôznych štádiách premeny, pričom zdrojové horniny v aktívnom generačnom štádiu sa môžu
vyskytovať až do hĺbky 8 km. Organická hmota v sedimentoch platformy na území Slovenska je už
prevažne v reliktných štádiách zrelosti. Paleozoické a mezozoicko-terciérne zdrojové horniny
v produktívnom (aktívnom) štádiu zrelosti sú známe len z územia Českej republiky a podobné by
mohli byť aj v oblasti prieskumného územia Korňa, teda v širšej oblasti Klokočova [2]. Existuje
reálny predpoklad existencie ďalších, väčších ložísk ropy, prípadne zemného plynu v hlbších
častiach geologického profilu. V tejto oblasti boli na Slovensku vyhĺbené len dva hlboké vrty.
Výskumný vrt Lubina-1 (3300 m) a geotermálny vrt Oravská Polhora-1 (2417 m). Preto sa pre
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riešenie geologickej stavby a naftovogeologických pomerov využívajú výsledky vrtov v priľahlom
území Českej republiky [3].
Vznik uhľovodíkov sa viaže na konkrétne tlakovo-teplotné podmienky, ktoré sú dosahované
s ohľadom na lokálny geotermický gradient v rôznych hĺbkach, siahajúcich rádovo do niekoľko
prvých km pod povrchom. K akumulácii vzniknutých uhľovodíkov dochádza potom v špecifických
geologických štruktúrach, tzv. pasciach, ktoré môžu siahať od plytko podpovrchových podmienok
(rádovo desiatky m) až po značné hĺbky. Za určitých podmienok sa teda môžu prírodné ropné aj
plynné uhľovodíky dostať až na povrch terénu, čo je relatívne hojným úkazom na našom území
najmä v oblasti západného a východného úseku flyšového pásma.

Materiál a metódy
Nakoľko bol v záujmovej lokalite zaznamenaný zvýšený objem vyvierajúcej kvapaliny, je
vhodné posúdiť jej dopad na životné prostredie aj v tomto prípade. Uvoľnené uhľovodíky
(presakujúca ropa a prebublávajúci prírodný plyn) sa dostávajú spoločne s vodou na povrch a
strácajú sa vo svahu po ktorom stekajú smerom k potoku Kornianka (Obrázok 1.) . Pôda, ktorou
zmes ropy a vody vyteká je viditeľne erodovaný vo forme asi 20 – 30 cm hlbokého jarku, pričom
dochádza k evidentnej zmene zafarbenia pôdy aj porastu v jeho najbližšom okolí. V povrchových
podmienkach sa dá predpokladať, že časť uhľovodíkov je biodegradovaná mikrobiologickými
rozkladnými procesmi.

Obr. 1 Záujmová lokalita v obci Korňa
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Staršie analýzy uhľovodíkov z Kornianskeho prameňa indikujú zrelé štádium kerogénu
z hľadiska tvorby ropných uhľovodíkov. Tvorba izoprenoidu pristánu, ktorý v tomto prípade
prevažuje na fytánom, sa predpokladá skôr v oxidačnom sedimentačnom prostredí. Detailnejšie
analýzy metódou plynovej chromatografie – hmotnostnej spektrometrie preukázali na základe
prítomnosti biomarkeru oleanánu terciérny vek tejto ropy [4].
V júli 2010 boli odobraté vzorky pôdy a vody pre analýzu plynovou chromatografiou. Prvá
skupina vzoriek pôdy bola odobratá priamo pod prameňom, druhá cca 25 metrov a tretia cca 60
metrov po prúde. Odoberali sme na úrovni viacerých horizontov. Vzorky odobraté primo pri
prameni už senzoricky preukazovali vysoký obsah uhľovodíkov. Zvýšený obsah uhľovodíkov môže
nepriaznivo ovplyvniť vegetačný pokryv a obsah humusu v okolitom prostredí, pričom sa zvýši
percento odhalenej pôdy [5]. Prezentované výsledky z analýzy vody dokazujú vysoký obsah
alifatických frakcí uhľovodíkov v odobratých vzorkách pôdy.

Výsledky a diskusia
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Obr. 2 Celoropná analýza ropy z Korne plynovou chromatografiou

Distribúcia n-alkánov korňanskej ropy (obr. 2) svedčí o ľahkej rope – kondenzáte, čiastočne
postihnutej biodegradáciou. Keďže táto ropa s vodou vyviera až na povrch, odkiaľ bola odobraná, je
problematické posúdiť, či biodegradácia postihla túto ropu len na povrchu alebo je biodegradáciou
postihnutá aj jej akumulačná oblasť.
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Záver
Na lokalite Korňa kontinuálne vyteká zmes vody s neveľkým množstvom ropy a prírodného
plynu. Výver vyteká vo svahu a voľne odteká jarčekom smerom k neďalekému potoku Kornianka.
Vtok do samotného potoka je problematické zistiť, nakoľko intenzita výveru je nízka, a jeho objem
sa svahovitom teréne postupne stráca.
Vytekajúcu ropu možno charakterizovať ako zmes prevažne ľahkých uhľovodíkov
gazolinického typu s maximom v oblasti C-13 až C-19. Pokračovaním tohto výskumu bude vplyv
ropných uhľovodíkov na prostredie cestou výskumu pôdnych výluhov a dosahu vplyvu tekutých
uhľovodíkov smerom k potoku Kornianka.
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Hynutie smrečín na Kysuciach
Monika Magátová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská Dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; magatovamonika@zoznam.sk

Abstrakt
Problematika odumierania smrečín je v súčasnosti aktuálnou témou v celej strednej Európe, Slovensko
nevynímajúc. Medzi najviac postihnuté oblasti Slovenska patria Spišsko-gemerská oblasť, Orava a Kysuce.
K rozmanitým dôvodom zhoršovania zdravotného stavu týchto porastov možno zaradiť pôsobenie imisií a ich
hromadenie v pôdach vo forme polutantov, globálne zmeny klímy, či z biotických škodcov sú to predovšetkým
lykožrút smrekový (Ips typographus), čo vyplýva i z realizovaného výskumu a drevokazná huba podpňovka
smreková (Armillaria ostoyae). Vysoké úhrny zrážok a nižšie priemerné teploty počas vegetačného obdobia roka
2010 sa podpísali pod spomalenie vývinu hmyzích škodcov, na druhej strane vytvorili priaznivé podmienky pre
šírenie drevokazných húb. V dôsledku rýchleho hynutia nestíhajú lesní hospodári na jednej strane zabraňovať
tomuto procesu, na druhej strane už napadnuté oblasti revitalizovať, resp. zalesňovať. Finančná kríza prispela
väčšou mierou i v tejto oblasti, kde momentálne nie je dostatok finančných prostriedkov na vykonávanie
hromadnej obrany proti hynutiu smrečín, rozsiahle zalesňovanie, nákup produktov, ktoré slúžia na odstraňovanie
drevokazných komplexov, prípadne odstraňovanie samotnej kalamity.

Kľúčové slová: ochrana lesa; opatrenia; lykožrút smrekový; Kysuce; biotickí a abiotickí
škodcovia; ekologická rovnováha; klimatické faktory; obranné metódy; výskum; feromónový
lapač.

Úvod a formulácia cieľa
Kysuce a Orava patria medzi regióny s vysokou lesnatosťou a majoritným zastúpením
smreka. V poslednom období však tieto regióny postihlo intenzívne a plošne rozsiahle
odumieranie smrekových porastov, nevynímajúc cenné a chránené územia (CHKO Kysuce).
Tento fenomén nie je problémom len Slovenska, ale je známy i z pohraničných oblastí Česka,
Poľska a aj z niektorých regiónov Nemecka.
V súčasnosti je hynutie smrečín v oblasti Kysúc najintenzívnejšie najmä v okresoch
Čadca a Kysucké Nové Mesto. Prvé príznaky zvyšovania náhodných ťažieb siahajú do 90tych rokov minulého storočia. Percento ihličnatých náhodných ťažieb sa pohybovalo v rokoch
1993 – 2003 v hodnotách 52-75 %, no v posledných troch rokoch dosiahlo úroveň 77-96 %.
Od roku 2003 prudko stúpa množstvo náhodných ťažieb, v roku 2005 dosiahla ihličnatá
náhodná ťažba ročný objem 397 tisíc m3, čo je zatiaľ nové historické maximum [1].
V podstate znamená, že v danom území sa už lesnícky nedá hospodáriť, lebo sa celý objem
plánovanej výchovnej a obnovenej ťažby vyťaží v rámci likvidácie následkov rozsiahleho
hynutia.
Moderná ochrana lesa, označovaná aj pojmom integrovaná ochrana lesa, chápe les ako
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ekosystém a škodlivé činitele ako súbor faktorov narúšajúcich normálny vývoj lesa. Preto aj
opatrenia, ktoré sa navrhujú majú charakter komplexných postupov s konečným cieľom
ochrániť les ako biocenózu, nie ako skupinu spoločne rastúcich stromov.
Medzi ciele, ktoré sa snažia zabrániť hynutiu smrečín v tomto regióne môžeme
pokladať celkovú prevenciu, ale zároveň aj uplatnenie metód priamej obrany (supresie)
predovšetkým proti biotickým škodcom. Bez použitia nevyhnutnej supresie by nebolo možné
udržať populácie hmyzích škodcov pod prahom hospodárskej škodlivosti [2].
Ako cieľ práce považujem konštatovanie a následné zhodnotenie hromadného hynutia
smrečín pomocou vlastného terénneho výskumu realizovaného v roku 2010 a chcela by som
poukázať na situáciu v akej sa nachádzajú lesy najmä na Kysuciach, a následne informovať
o opatreniach aké sa doteraz používajú v boji proti hynutiu. Medzi ďalšie úlohy zaraďujem
informovanie širokej verejnosti o stave smrečín a prispieť k tomu, aby si uvedomili, že aj oni
môžu pomôcť zmierniť tento problém a neignorovať ho. Úlohou každého je dosiahnuť, aby
sa ekosystém – les udržal na planéte čo najdlhšie.

Materiál a metódy
Na vlastný terénny výskum, ktorý bol realizovaný v obdobiach máj – september 2010
boli nasadené feromónové lapače v oblasti Čadca – Čadečka na Kysuciach. Výskum slúžil na
skonštatovanie a zhodnotenie situácie hynutia smrečín na Kysuciach a zisťovala som stav
a početnosť hmyzích škodcov v danej oblasti Čadce. Feromónové lapače slúžia na odchyt
jedného druhu škodcu. Použila som tri feromónové lapače na tri rôzne druhy hmyzu.
Feromónový lapač s prípravkom IT-Ecolure bol použitý na odchyt lykožrúta
smrekového (Ips typographus). Lykožrút smrekový nalietava na smrečiny, na ktorých
spôsobuje charakteristickú zmenu sfarbenia, t. j. postupne žltne, hnedne, resp. hrdzavie.
Neskôr v strednej časti kmeňa opadáva kôra. Prítomné sú charakteristické požerky.
Poškodené stromy sú obyčajne sústredené do skupín, ohnísk poškodenia.
Ďalší lapač s prípravkom Chalcoprax bol nasadený na lykožrúta lesklého (Pityogenes
chalcographus). Lykožrút lesklý osídľuje najmä vetvy a vrcholce zrúbaných alebo
vyvrátených, ako aj oslabených smrekov. Pri premnožení sa môže stať aj primárnym škodcom
celkom zdravých stromov v 10 – 40 ročných porastoch. Stromy usychajú postupne od
vrcholca.
Tretí prípravok Linoprax bol použitý vo feromónovom lapači na drevokaza
čiarkovaného (Xyloterus lineatus), ktorý napadá odumreté, resp. odumierajúce stromy, jeho
výskyt nie je sprevádzaný stratou ihličia, či podobnými príznakmi. Na jeho prítomnosť nás
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obyčajne upozorní výskyt požerkov na reze v dreve, resp. na miestach zlomov.
Lapače boli umiestnené 15. mája v lokalite Čadca - Čadečka a boli pozorované
s pravidelnou dvojmesačnou kontrolou. Stav bol priebežne zaznamenávaný. Celý projekt
prebehol pod dozorom Okresného lesného úradu v Čadci, aby sa realizoval podľa
stanovených noriem.
Primárnym cieľom projektu nebol priamy odchyt daného škodcu, ale monitorovanie
početnosti hmyzu vo vybranej oblasti. Zároveň sa mi však aj podarilo prispieť k odchytu
a čiastočne zabrániť ďalšiemu hynutiu. Sekundárnym cieľom som dosiahla množstevné
porovnanie

jednotlivých

druhov

a množstvo

výskytu

lykožrúta

smrekového

(Ips

typographus), lykožrúta lesklého (Pytogenes chalcographus) a drevokazu čiarkovaného
(Xyloterus lineatus).

Výsledky a diskusia
Počas realizácie výskumu prebehli dva roje hmyzích škodcov, čo nie je neobvyklé,
keďže sú situácie počas roka, kedy môžeme vidieť i tri nálety hmyzích škodcov. Použité boli
lapače na zachytenie najmä letného rojenia. Boli dodržané dané normy pre nasadenie
feromónových lapačov:
a) bezpečná vzdialenosť od najbližšieho živého smreka nesmela klesnúť pod 10m,
b) lapač nebol prekrytý vysokými bylinami,
c) zberné nádoby trubicového lapača boli 0,5 m nad zemou,
d) minimálna vzdialenosť medzi jednotlivými lapačmi bola 20m [3].
Priebežnou kontrolou počas daného obdobia za každé dva mesiace a následným
množstevným spočítaním jednotlivých druhov hmyzích škodcov som dosiahla údaje uvedené
v tabuľke, pričom ako prvotný a najviac zastúpený hmyz z výskumu vychádza lykožrút
smrekový (Ips typohraphus). Najviac sú teda ohrozené smrekové porasty od 60 rokov,
poškodené vetrovými a snehovými polomami, resp. oslabené suchom, hubovitými
ochoreniami. Veľká ekologická prispôsobivosť umožňuje tomuto škodcovi existenciu
v strednej Európe už od nížinných až do vysokohorských plôch.
Ďalším nemej závažným druhom je lykožrút lesklý, ktorého sa vyskytlo v danom
monitoringu približne o 40% menej ako už spomínaného lykožrúta smrekového. Počas
terénneho monitoringu bol použitý i lapač na drevokaza čiarkovaného, ktorý sa odchytil
v najmenšej početnosti, avšak tiež bol zaznamenaný jeho výskyt v danej lokalite.
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Tab. 1 Množstvo odchytených hmyzích škodcov v uvedených mesiacoch za rok 2010
Júl 2010 – 1. rojenie
ks

September 2010 – 2. rojenie
ks

Lykožrút smrekový

5 000

4 000

Lykožrút lesklý

1 700

1 000

500

400

Hmyzí škodca

Drevokaz čiarkovaný

Vzhľadom na nižšie teploty v roku 2010 nebol stav početnosti drevokazného hmyzu
extrémny a nedošlo k žiadnym výkyvom, avšak sa na druhej strane rozmnožila drevokazná
huba podpňovka smreková, ktorá takisto podporuje vo veľkej miere odumieranie smrečín.
Systém odchytu jednotlivých škodcov v daných feromónových lapačoch sa
uskutočňuje tzv. odmerkovou metódou a je len približný. Zachytené drevokazné škodce sa
presypujú do odmerky, kde na jeden ml sa môže nachádzať podľa veľkosti až 500 ks
lykožrútov, ak ide o hmyz menšieho vzrastu, avšak lykožrút smrekový, ktorý je väčších
rozmerov sa vyskytuje zvyčajne v počte okolo 40 kusov [4].
Po odchyte jednotlivých škodcov a zmonitorovaní situácie boli lapače odstránené
a hmyz následne zlikvidovaný a spálený. Koniec monitorovania bol uskutočnený v septembri
2010, pričom výsledky boli následne aj odovzdané a priložené ku štatistike v danej oblasti
Okresnému lesnému úradu v Čadci.
V súčasnosti sa na Kysuciach realizujú opatrenia po gestorstvom NLC
(Národného lesníckeho centra), ktoré možno zahrnúť do troch hlavných činností:
1.

Konverzia (zmena drevinového zloženia) nepôvodných a nestabilných smrečín
na lesy zmiešané a lesy druhovo, vekovo a výškovo diferencované.

2.

Revitalizácia

pôvodných,

cenných

a regionálne

dôležitých

smrekových

spoločenstiev prostredníctvom hnojenia a vápnenia.
3.

Ochrana smrekových lesov proti podkôrnemu hmyzu (najmä proti lykožrútovi)
a proti hubovým opatreniam (podpňovke) [5].

Podkôrny a drevokazný hmyz sa stal opäť v roku 2009 podľa Zelenej správy
Ministerstva pôdohospodárstva vydanej a štatisticky overenej pod gestorstvom Národného
lesníckeho centra najvýznamnejšou skupinou škodlivých činiteľov na Slovensku. Z tejto
skupiny si najvyššiu pozornosť stále udržiava druh škodiaci smreku najviac a to lykožrút
smrekový (Ips typohraphus) [6].
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Záver
Jediné východisko problému hynutia smrečín na Kysuciach vidím v ochrane lesa.
Ochrana lesa sa zaoberá vznikom, prejavmi a dôsledkami poškodenia jednotlivých stromov,
porastov a lesných spoločenstiev či už antropogénnymi alebo prírodnými škodlivými
činiteľmi. Súčasne rieši otázku ako zabrániť takémuto poškodeniu, alebo ako zmierniť jeho
dôsledky.
Hlavnou úlohou ochrany lesa je včas rozpoznať príznaky pôsobenia škodlivých
činiteľov, vykonávať preventívne opatrenia a v prípade nutnosti uskutočniť priame obranné
opatrenia proti konkrétnym škodcom.
Vlastným výskumom uskutočneným v lokalite Čadca som dosiahla záver v oblasti
porovnania množstva hmyzích škodcov, ktorí napádajú smrečinové kultúry. Výsledok
poukazuje na lykožrúta smrekového (Ips typographus) ako na primárneho škodcu. Obrana
proti hynutiu smrečín by mala prebiehať najmä asanáciou odkôrnením, ktorá sa vykonáva
najlepšie v období začiatočného vývoja lariev, prípadne asanáciou danými chemickými
prípravkami. Na zabránenie hynutiu smrečín musí byť komplexné riešenie, nie len čiastočné
zameranie na jedného škodcu.
Zhoršovanie zdravotného stavu lesov, ktoré sa prejavuje najme chradnutím a hynutím
smrekových porastov sa vyskytuje najmä tam, kde má smrek prevažujúce zastúpenie.
Dôsledkom toho je výrazné zvýšenie náročnosti opatrení súvisiacich s ochranou lesa, s čím sú
spojené aj náklady na realizáciu uvedených opatrení. Stav si vyžaduje tlmenie početnosti
hmyzích škodcov, pretože je ohrozená existencia smrekových porastov.
Navrhovaným opatrením by sa dalo presunúť finančné prostriedky z iných sektorov
najmä do sektora Ministerstva pôdohospodárstva, prípadne vyčleniť viac financií, podať
väčšie množstvo žiadostí na dotáciu obranných a následných ochranných opatrení na záchranu
smrekových porastov nielen v lokalite Kysuce.
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Fytocenologické a ekologické hodnotenie vybraných fragmentov lužných
lesov na území Bratislavy
Mária Májeková, Ivana Vykouková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, Mlynská
dolina, 842015 Bratislava, Slovenská republika; maria.majekova@gmail

Abstrakt
Príspevok je zameraný na fytocenologickú a ekologickú charakteristiku tvrdých lužných lesov na území
Bratislavy. Výskum sa uskutočnil na 4 lokalitách s pomerne zachovanými porastmi – Dunajské ostrovy a blízke
okolie, Biskupické luhy, Pečenský les a Síhoť (Käsemacher). Cieľom bolo zhodnotiť súčasný stav lužných lesov
na území Bratislavy, keďže sú súčasťou aglomerácie a tak vystavené antropickým rizikám zmien a zániku.
Z fytocenologického hľadiska ich môžeme zaradiť do podzväzu Ulmenion Oberd. 1953, pričom druhové
zastúpenie vo veľkej miere zodpovedá charakteristike týchto spoločenstiev. Určujúcimi faktoromi prostredia sú
pôdna vlhkosť a živiny. Z ekologického hľadiska, hodnoteného pomocou indikačných vlastností druhov, ide
o spoločenstvá s prevažným zastúpením mezofilných, mezo- až seminitrátofilných a semisciofilných druhov.
Spoločenstvá zodpovedajú z hľadiska hemeróbie obhospodarovaným lesom bez výrazných zásahov do druhovej
skladby, stanovištných podmienok a pôvodnosti porastov.

Kľúčové slová: lužné lesy, Ulmenion, Bratislava, inundačné územie, fytocenológia, ekologická analýza

Úvod a formulácia cieľa
Príspevok sa zaoberá štúdiom vegetácie lužných lesov na území a v širšom okolí
Bratislavy, kde sa v súčasnosti vyskytujú jedny z človekom najmenej ovplyvnených porastov
tvrdých lužných lesov na území Slovenska. Z fytocenologického hľadiska sa v študovanej
oblasti Bratislavských luhov vyskytujú prevažne tvrdé lužné lesy, patriace do podzväzu
Ulmenion Oberd. 1953, s prevažným zastúpením dvoch asociácií: Fraxino-Populetum Jurko
1958 a Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszód 1936 corr. Soó 1963. Syntaxonomické
zatriedenie a hlavne diferenciácia oboch asociácií je v súčasnosti nejednoznačná.
Na území Bratislavy sa nachádza niekoľko lokalít s výskytom lužných lesov podzväzu
Ulmenion, ktoré predstavovali hlavný predmet záujmu – Dunajské ostrovy, Biskupické luhy,
Pečeňský les a Síhoť (Käsemacher). Lokalita Dunajských ostrovov bola vyhlásená za prírodnú
rezerváciu. V Biskupických luhoch sa vo väčšine porastov hospodári. Lokalita Pečeňského
lesa bola až donedávna úplne izolovaná, keďže sa nachádzala v pohraničnej zóne so zákazom
vstupu, v súčasnosti sa v nej začína intenzívne lesné hospodárstvo. Do lokality Síhoť
(Käsemacher) je vstup pre verejnosť zamedzený dodnes, z dôvodu ochrany vodného zdroja
pre Bratislavu. Vďaka týmto skutočnostiam neprebiehal v minulosti na daných lokalitách
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fytocenologický výskum, ale zároveň zostali do veľkej miery zachované v ich pôvodnej
štruktúre.
Cieľom predkladaného projektu je najmä doplniť a aktualizovať podklady a poznatky
o vegetácii

lužných

lesov

na

území

Bratislavy

a

zároveň

prispieť

aktuálnymi

fytocenologickými údajmi do centrálnej databázy fytocenóz, ktorá mapuje súčasné zachované
biotopy a celkovú diverzitu našej krajiny.

Materiál a metódy
Pri spracovaní vegetácie sa vychádzalo z klasických metód zürišsko-montpellierskej
školy [1], [2]. Pokryvnosť druhových populácií bola stanovená odhadom na základe 7-člennej
Braun-Blanquetovej kombinovanej stupnice abundancie a dominancie. Názvy vyšších rastlín
sú uvedené podľa Marholda et al. [3], názvy syntaxónov podľa Jarolímka et al. [4].
Machorasty neboli determinované.
Súbor dát predstavuje 35 originálnych zápisov zo štyroch lokalít – Dunajské ostrovy,
Biskupické luhy, Pečenský les, Síhoť. Na tvorbu databázy zápisov bol použitý databázový
program TURBO(VEG) [5]. Analýza dát prebehla v programe programe JUICE [6], kde bola
generovaná aj fytocenologická tabuľka. Na ekologické hodnotenie boli použité nevážené
priemerné hodnoty Ellenbergových indikačných hodnôt pre zápisy [7], vyhodnotené v
programe JUICE [6]. Priestorová lokalizácia je udávaná v geografickom súradnicovom
systéme WGS-84.

Výsledky a diskusia
Lužné lesy na území Bratislavy môžeme z fytocenologického hľadiska zaradiť do
podzväzu Ulmenion Oberd. 1953, zväzu Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928,
radu Fagetalia Pawłowski in Pawłowski et al. 1928 a triedy Querco-Fagetea Br.-Bl. et
Vlieger in Vlieger 1937. Ďalšie syntaxonomické rozdelenie do asociácií v súčasnosti podlieha
revízii. Podrobná syntaxonómia časti použitého fytocenologického materiálu je uvedená
v práci Májekovej a Vykoukovej [8]. Druhové zastúpenie a abundancia je zobrazené v tab. 1.
Študované lužné spoločenstvá sa v prevažnej miere nachádzajú v medzihrádzovom
priestore. Na základe indikovaných ekologických faktorov [7] sú určujúcimi gradientmi
prostredia pôdna vlhkosť a živiny, ktorých štatistická preukáznosť bola dokázaná pomocou
Monte Carlo permutačného testu na hladine α = 0.05 [9]. Dominantné zastúpenie majú
mezofilné, mezonitrátofilné až seminitrátofilné a semisciofilné druhy, čo zodpovedá
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charakteristike spoločenstiev lužných lesov podzväzu Ulmenion [10], [11]. Z hľadiska
antrpizácie študovaných spoločenstiev a vplyvu človeka, zodpovedajú spoločenstvá
obhospodarovaným lesom bez výrazných zásahov do druhovej skladby, stanovištných
podmienok a pôvodnosti porastov.

Tab. 1 Fytocenologická tabuľka 35 zápisov zväzu Ulmenion z územia Bratislavy.
čísla zápisov
stromy
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Populus alba
Populus alba
Populus alba
Ulmus minor
Ulmus minor
Ulmus minor
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Padus avium
Padus avium
Juglans nigra
Juglans nigra
Juglans nigra
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Fraxinus angustifoliassp.danubialis
Fraxinus angustifoliassp.danubialis
Fraxinus pennsylvanica
Fraxinus pennsylvanica
Juglans regia
Juglans regia
Acer platanoides
Populus nigra
Populus x canadensis
Prunus spinosa
Quercus cerris
Quercus robur
Quercus robur
Robinia pseudacacia
Robinia pseudacacia
Robinia pseudacacia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia platyphyllos
Ulmus laevis
kroviny
Swida sanguinea
Swida sanguinea
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare

11111111112222222222333333
12345678901234567890123456789012345
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[1]
[4]
[6]
[1]
[4]
[6]
[1]
[4]
[6]
[4]
[6]
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[6]
[1]
[4]
[6]
[1]
[4]
[6]
[4]
[6]
[1]
[6]
[1]
[6]
[4]
[6]
[6]
[1]
[1]
[4]
[1]
[1]
[6]
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[6]
[1]
[1]
[4]
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Ligustrum vulgare
Euonymus europaeus
Euonymus europaeus
Lonicera xylosteum
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica
Corylus avellana
Corylus avellana
Viburnum lantana
Berberis vulgaris
byliny
Impatiens parviflora
Viola mirabilis
Brachypodium sylvaticum
Polygonatum latifolium
Parietaria officinalis
Aegopodium podagraria
Viola reichenbachiana
Urtica dioica
Geum urbanum
Rubus caesius
Clematis vitalba
Stachys sylvatica
Arctium lappa
Alliaria petiolata
Galium aparine
Anthriscus sylvestris
Lamium maculatum
Glechoma hederacea agg.
Galium aparine agg.
Galium odoratum
Solidago gigantea
Convallaria majalis
Clematis vitalba
Polygonatum multiflorum
Hedera helix
Aristolochia clematitis
Paris quadrifolia
Circaea lutetiana
Padus avium
Heracleum sphondylium
Melica nutans
Impatiens noli-tangere
Glechoma hederacea
Epipactis helleborine
Salvia glutinosa
Festuca gigantea
Galium mollugo
Humulus lupulus
Impatiens glandulifera
Humulus lupulus
Hedera helix
Carduus crispus
Carex remota
Primula veris
Symphytum tuberosum agg.
Pimpinella major
Chelidonium majus
Geranium robertianum agg.
Taraxacum species
Cardamine impatiens
Carex sylvatica
Erigeron annuus
Dryopteris carthusiana
Ranunculus fallax s.lat.
Viola odorata
Scrophularia nodosa
Phragmites australis
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Druhy s výskytom v jednom zápise:
Aesculus hippocastanum [1] 1: r; Aesculus hippocastanum [6] 1: r; Ailanthus altissima [1] 25: 1; Juglans regia
[1] 5: 1; Acer platanoides [1] 1: +; Acer platanoides [4] 1: +; Morus alba [1] 5: 1; Morus alba [4] 5: +; Populus
nigra [6] 34: +; Prunus spinosa [6] 23: +; Quercus cerris [6] 22: +; Tilia cordata [4] 16: 1; Tilia platyphyllos [6]
1: +; Philadelphus coronarius [6] 1: +; Philadelphus coronarius [4] 1: +; Berberis vulgaris [4] 16: +; Frangula
alnus [6] 18: r; Rhamnus cathartica [4] 22: +; Euphorbia cyparissias [6] 22: r; Cruciata laevipes [6] 22: r; Ajuga
reptans [6] 37: +; Rumex conglomeratus [6] 37: r; Peucedanum oreoselinum [6] 22: r; Symphytum officinale [6]
38: r; Aster novi-belgii agg. [6] 37: r; Fragaria viridis [6] 22: r; Hypericum perforatum [6] 22: r; Ribes species
[6] 33: r; Carex pendula [6] 34: r; Carex echinata [6] 32: +; Epipactis helleborine agg. [6] 29: r; Poa nemoralis
agg. [6] 30: +; Melica nutans agg. [6] 31: +; Vincetoxicum hirundinaria [6] 22: r; Trifolium campestre [6] 22: r;
Plantago major [6] 34: +; Morus nigra [6] 34: r; Lysimachia nummularia [6] 34: +; Viola hirta [6] 22: +;
Clinopodium vulgare [6] 22: +; Equisetum pratense [6] 5: +; Fraxinus angustifolia [4] 5: +; Athyrium filixfemina [6] 3: r; Stellaria media [6] 4: r; Calystegia sepium [6] 6: +; Carex vulpina [6] 6: +; Dactylis glomerata
[6] 2: r; Staphylea pinnata [4] 1: +; Platanthera bifolia [6] 17: r; Allium scorodoprasum [6] 18: +; Campanula
trachelium [6] 17: +; Aster novi-belgii [6] 22: +; Carex alba [6] 22: +; Poa nemoralis [6] 18: r; Galeopsis
tetrahit [6] 19: r; Buglossoides purpurocaerulea [6] 16: +; Geranium robertianum [6] 9: +; Physalis alkekengi
[6] 12: 1; Iris pseudacorus [6] 6: +; Cirsium oleraceum [6] 9: r; Ribes uva-crispa [6] 12: r; Vicia dumetorum [6]
13: +; Convolvulus arvensis [6] 13: r; Moehringia trinervia [6] 13: +;
Vysvetlivky: [1] – stromové poschodie, [4] – krovinové poschodie, [6] – bylinné poschodie, prvé číslo
predstavuje zápis, druhé hodnotu pokryvnosti

Záver
Tvrdé lužné lesy zväzu Ulmenion sa na území Bratislavy nachádzajú prevažne
v inundačnom území Dunaja. Ich štruktúra a druhové zloženie je pomerne zachovalé a prírode
blízke. Určujúcim faktorom prostredia je pôdna vlhkosť a pôdne živiny. Dominantné
zastúpenie majú mezofylné, mezonitrátofilné až seminitrátofilné a semisciofilné druhy.
Záverom

môžeme

povedať,

že

sledované

porasty

lužných

lesov

zodpovedajú

obhospodarovaným lesným spoločenstvám bez výrazných zásahov do druhovej skladby,
stanovištných podmienok a pôvodnosti porastov.
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Hodnotenie vhodnosti lokalizácie areálov rekreácie z krajinnoekologického
hľadiska
Zuzana Michalcová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; michalcovaz@fns.uniba.sk

Abstrakt
Znalosti o potenciály krajiny sú základom pre návrhy optimálneho využívania prírodných
a socioekonomických zdrojov daného územia. Podmienkou výskytu určitého potenciálu je výskyt určitých
prírodných zdrojov, t.j. vhodných látok, procesov a energií, ako aj ďalších vlastností, čiže výskytu istej
ekologickej kvality krajinného priestoru. V príspevku sa budeme zaoberať predovšetkým rekreačným
potenciálom. Jeho využitie je však v súčasnosti často obmedzované, prípadne limitované rôznymi
socioekonomickými faktormi, predovšetkým ohrozením a narušením prírodných zdrojov v dôsledku pôsobenia
stresových faktorov, ako i legislatívnymi obmedzeniami stanovenými na ochranu prírody, krajiny a prírodných
zdrojov. Keďže rozvoj rekreácie je orientovaný práve v miestach, kde je životné prostredie obzvlášť citlivé na
zásahy človeka, môže mať rekreácia na lokálnej úrovni až katastrofálne následky. Preto je veľmi dôležité poznať
limity a potenciály toho ktorého územia a využívať krajinu v súlade s udržateľným rozvojom tak, aby prírodné
a kultúrne dedičstvo zostalo zachované aj pre nasledujúce generácie.

Kľúčové slová: rekreácia; potenciál; krajinnoekologická významnosť; krajinnoekologická zaťažiteľnosť;
územný plán.

Úvod a formulácia cieľa
Dnešní ľudia žijú oveľa hektickejším životom ako pred pár desaťročiami. Naši starí
rodičia trávili oveľa viac času v prírode ako trávime my v súčasnosti, mali k nej bližší vzťah.
Nehnali sa tak za prácou a za materiálnymi hodnotami. V dnešnej dobe, keď ľudia žijú hlavne
v mestách „betónových džungliach“, sa človek podvedome snaží nájsť miesto, kde si vo
voľných chvíľach môže oddýchnuť, kde môže relaxovať a tak sa inštinktívne zameriava na
rekreáciu a oddych, hľadá svoje miesto v krajine.
V súvislosti s rozvojom rekreácie sa čoraz viac dostáva do popredia pojem „krajinný
potenciál“. Ide o potenciál krajiny, ktorý možno využiť v prospech ľudských potrieb, ale len
do takej miery, aby nedošlo k nezvratným zmenám v jej štruktúre a jej schopnosti
neprestajného obnovovania sa. Pojem krajinný potenciál sa zrodil v Nemecku, kde táto téma
dominovala v základnom výskume krajinnej ekológie v 70-tych rokoch minulého storočia.
Zaviedol ho nemecký krajinný ekológ Neef [1], ktorý pod týmto pojmom chápe súhrn
všetkých vlastností krajiny, ktoré vytvárajú predpoklady pre ekonomické zhodnocovanie
priestoru krajiny, s jeho látkami a energiami tvoriacimi jeho štruktúru.
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Každé územie disponuje určitým rekreačným potenciálom, ktorý umožňuje človeku
uniknúť z bežnej rutiny každodenného života. Avšak v miestach, ktoré sú využívané ako
plochy rekreácie a cestovného ruchu, častokrát dochádza k nerešpektovaniu prírodných
zdrojov a daností, uprednostňujú sa socioekonomické záujmy. Preto je dôležité, aby sme
v lokalitách, ktoré disponujú rekreačným potenciálom, vedeli stanoviť vhodné lokality na jeho
využívanie. Ale ako vieme dosiahnuť také využívanie územia na rekreačné účely, ktoré
nebude v rozpore s krajinnoekologickými podmienkami územia?
Cieľom tohto príspevku je poukázať práve na jednu z možností, ako vhodne rozširovať
rekreačné areály v súlade s krajinnoekologickými podmienkami územia. Modelovým územím
je katastrálne územie obce Podhájska, ktorá leží v severovýchodnej časti okresu Nové Zámky.
Obec vznikla 1. júla 1960 zlúčením dvoch samostatných obcí Beleku a Svätuše, má rozlohu
11,12 km2, s celkovým počtom obyvateľov 1173 [2]. Je súčasťou mikroregiónu Termál a v
súčasnosti je známa vďaka Termálnemu kúpalisku, ktoré sa z roka na rok rozvíja
a modernizuje a ktoré navštívi ročne viac ako pol milióna návštevníkov.
Materiál a metódy
K hodnoteniu potenciálu modelového územia Podhájska pre rozvoj rekreácie sa
pristupovalo na základe kombinácie metodiky krajinnoekologického plánovania LANDEP
[3], metodiky hodnotenia krajinnoekologickej významnosti [4] a metodiky hodnotenia
krajinnoekologickej zaťažiteľnosti [5].
Pri tvorbe výslednej mapy Návrh rekreačných zón v k.ú. Podhájska (obr. 1), sa
vychádzalo z mapových listov základnej mapy SR v mierke 1 : 5 000 (rok 1999), ortofotomáp
(rok 2004) katastrálneho územia, základnej mapy mierky 1:10 000 a terénneho výskumu
realizovaného v období 2009 - 2010. Na georeferencovanie bol použitý Geografický
informačný systém (GIS) - MapInfo Professional v.8.5. Ako podkladová mapa pre „Mapu
návrhu rekreačných zón v k.ú. Podhájska“ bola použitá mapa Súčasnej krajinnej štruktúry,
ktorá bola spracovaná v roku 2010 [6].
Metodický postup, pozostával z troch krokov: analýzy, syntézy a interpretácie.
Doplnený bol porovnaním výsledkov s územným plánom obec Podhájska.

⇒ ANALÝZY
Cieľom analýz je prehodnotenie a zjednocovanie už existujúcich poznatkov, ktoré boli
už určitým spôsobom spracované a sprístupnené [7]. Predmetom analýz [8] je získavanie

1248

ENVIRONMENTALISTIKA

základných údajov o vlastnostiach krajiny, ich tvorenie a homogenizovanie. V rámci nich sme
sa zamerali na hodnotenie abiotických podmienok územia (geologické, hydrologické,
pedologické a klimatické podmienky krajiny), biotických podmienok územia (fauna, flóra) a
socioekonomických podmienok (ľudský potenciál, súčasná krajinná štruktúra, pozitívne
a negatívne faktory prostredia).

⇒ SYNTÉZY A INTERPRETÁCIE
Obsahom kroku syntéz je tvorba, charakteristika a klasifikácia homogénnych areálov
rôznych rádov s presne určeným súborom analytických vlastností a rozčlenenie záujmového
územia na tieto areály [8].
Interpretáciou sa nazýva proces, keď zo základných analytických ukazovateľov vlastností
krajiny, vytvárame účelové interpretované ukazovatele – funkčné hodnoty vlastností krajiny.
Superpozíciou vybraných analytických ukazovateľov sme hodnotili dve účelové
interpretované vlastnosti: krajinnoekologickú významnosť (kumulácia pozitívnych vplyvov
v hodnotenom území) a krajinnoekologickú zaťažiteľnosť (kumulácia negatívnych vplyvov
v hodnotenom území).
Pomocou nich sa určili areály významné a areály zaťažené. Tieto slúžili ako podklad
a napomáhali pri riešení otázky vhodného rozmiestnenia návrhu areálov, ktoré by mohli byť
využívané na rekreačné účely. Vypracované návrhy sa na záver porovnali s plánovaným
rozšírením plôch rekreácie z Územného plánu (ÚP) obce.
Výsledky a diskusia
Výsledkom jednotlivých krokov bolo získanie uceleného prehľadu o prírodných
a socioekonomických podmienkach územia, ktoré tvorili základ na vypracovanie návrhu
rekreačného rozvoja územia v súlade s krajinnoekologickými podmienkami územia.
Z porovnania z ÚP obce sa zistilo, že plánované plochy (plochy rekreácie a cestovného ruchu
so značným podielom vegetácie, rozšírenie plochy kúpaliska, vybudovanie kúpeľov, plochy
športu, plochy pre agroturistiku) sú až na jeden areál lokalizované na miestach, ktoré
považujeme z krajinnoekologického hľadiska za najlepšie pre rozvoj rekreačných aktivít. Pre
plochu, ktorej umiestnenie podľa získaných výsledkov nie je v súlade s krajinnoekologickými
podmienkami územia, sa navrhla nová, vhodnejšia poloha v rámci katastra obce. Miesta
plánovaného rozšírenia plôch rekreácie (z krajinnoekologického hľadiska vhodné) sú
znázornené na obrázku Návrh rekreačných zón v k.ú. Podhájska (obr.1).
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Detailnejšie si priblížime dve najdôležitejšie plochy. Prvou je

plocha rozšírenia

kúpaliska, ktorá má najväčší význam pre rozvoj rekreácie z hľadiska celého regiónu a plochu
rekreácie a cestovného ruchu so značným podielom vegetácie, ktorá sa vzhľadom
k výsledkom ukázala ako nevhodne lokalizovaná a bola presunutá.

Obr. 1 Návrh rekreačných zón v k.ú. Podhájska [6]

⇒ Rozšírenie Termálneho kúpaliska (ružové šrafovanie, pozri obr. 1) - Termálne kúpalisko je
z hľadiska rozvoja cestovného ruchu najvýznamnejšou časťou tejto oblasti a je „epicentrom“
rekreačného rozvoja. Má veľký význam ako pre rozvoj rekreačných činností, tak aj pre
celkový ekonomický rozvoj nielen obce Podhájska, ale aj okolitých obcí, združených
v Mikroregióne Termál. V jeho blízkosti sa nachádza geotermálny vrt, vďaka ktorému je
Termálne kúpalisko známe nielen u nás, ale aj v zahraničí. Jeho rozšírenie východným
smerom popri Lulanskom potoku je podľa získaných výsledkov najlepším variantom.
Nezasahujú sem najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy (ide o pôdy so strednou kvalitou),
nenachádzajú sa tu žiadne ekologicky významné krajinné segmenty, ani žiadne pásma
hygienickej ochrany. Súčasne je táto oblasť v územnom pláne vyčlenená na rozšírenie
zastavaného územia. Územie je zaťažené vodnou eróziou pôd a vzhľadom k tomu, že sa
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nejedná ani o najkvalitnejšie orné pôdy, je rozšírenie Termálneho kúpaliska práve týmto
smerom najlepším možným variantom.
⇒ Plochy rekreácie a cestovného ruchu so značným podielom vegetácie (oranžové šrafovanie,
pozri obr. 1) - V územnom pláne sú zahrnuté dve plochy rekreácie a cestovného ruchu so
značným podielom zelene. Lokalizácia jednej z nich sa po hodnotení ukázala ako nevhodná.
Táto plocha je naplánovaná pozdĺž hlavnej cesty, z dvoch strán je lemovaná pridomovými
záhradami. Táto časť územia je pokrytá najkvalitnejšími poľnohospodárskymi pôdami
a v súčasnosti je využívaná ako orná pôda. Je negatívne ovplyvňovaná intenzívnou dopravou a
to v hlavnom ťahu Nové Zámky – Levice, ktorý tvorí severnú hranicu plánovanej plochy. Tiež
tu negatívne pôsobí stredné radónové riziko. Ale vzhľadom k tomu, že toto územie nie je
zaťažené vodnou eróziou a patrí k najkvalitnejším poľnohospodárskym pôdam, jeho primárna
produkčná funkcia by mala ostať zachovaná. Preto bol navrhnutý z krajinnoekologického
hľadiska vhodnejší areál, umiestnený v blízkosti vodnej plochy Gergeľ, ktorá je využívaná
najmä na športový rybolov. Nepôsobí tu stredné radónové riziko, čo je pre rozvoj rekreácie
pozitívny faktor. Pôdy sú tu zaťažené vodnou eróziou a nedosahujú ani najvyššiu kvalitu
poľnohospodárskych pôd, preto by ich záber bol viac vhodný na rekreačné využitie ako na
pôvodnej ploche. Navrhovaný areál by bol lemovaný Lulanským potokom s líniovou
vegetáciou, už existujúcim rekreačným areálom okolo vodnej plochy Gergeľ a nelesnou
drevinnou vegetáciou. Keďže by naňho nepôsobila ani intenzívna doprava a aj okolité
prostredie má oveľa vyššiu estetickú hodnotu ako územie zastavané (v okolí pôvodnej
plochy), bola by realizácia rekreačnej plochy so značným podielom vegetácie vhodnejšia
práve v tejto lokalite.
Záver
Hospodársky rozvoj a následné zvyšovanie životnej úrovne na Slovensku, ale aj
v zahraničí, vytvára postupne čoraz lepšie podmienky pre rozvoj rekreácie a cestovného
ruchu. Tie so sebou prinášajú aj zlepšujúce sa ekonomické podmienky, vyššiu zamestnanosť,
ako aj celkový socioekonomický rast rekreačne využívaného územia. Avšak, ako sme už
spomínali, v týchto miestach mnohokrát dochádza k nerešpektovaniu prírodných zdrojov
a daností, uprednostňujú sa socioekonomické záujmy. Preto je dôležité, aby sme v lokalitách,
ktoré disponujú rekreačným potenciálom, vedeli stanoviť vhodné lokality na jeho využívanie.
V príspevku sme si predstavili modifikovaný metodický postup, ktorý bol využitý pri
krajinnoekologicky vhodnom lokalizovaní rekreačných areálov. Na základe porovnania našich
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výsledkov s plánovaným rozšírením zón rekreácie z územného plánu obce sme zistili, že
súčasné smerovanie a plánovanie využívania územia je v súlade s krajinnoekologickými
princípmi, až na jednu zónu. Pre tú bol navrhnutý areál v inej časti katastra, ktorý bol
z krajinnoekologického hľadiska svojimi podmienkami a danosťami vyhovujúcejší.
Výsledky tejto práce môžu mať veľký prínos pri ďalšom spracovaní rozvojových
dokumentov obce Podhájska a môžu prispieť k priaznivému rozvoju rekreácie v tejto oblasti.
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Tufury a ich začlenenie do morfogenetického klasifikačného systému pôd
Slovenska
Peter Nochta
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, katedra pedológie, Mlynská dolina , 84215
Bratislava 4, Slovensko, e-mailová adresa; nochta@fns.uniba.sk

Abstrakt
Cieľom práce bolo uskutočniť terénny výskum na Martinských holiach, kde sa nachádzajú mrazové
formy. Na základe fyzikálnych a morfologických vlastností boli identifikované tri pôdne horizonty. V teréne bolo
odobratých sedem vzoriek. Terénne pozorovania boli doplnené o laboratórne analýzy a to zrnitostného zloženia
a obsah organického uhlíka. Výsledky výskumu môžu poslúžit nie len ako parameter na zatriedenie tufúr do
bazálnej referenčnej taxonómie pôd, ale aj ako vodítko k ďalšiemu výskumu tufúr, ktorých vývoj je málo
objasnený a názory na ich tvorbu sa rozchádzajú.

Kľúčové slová: tufury, podzol, kambizem, morfogenetický klasifikačný system Slovenska.

Úvod a formulácia cieľa
Tufury sú vyvinuté najmä na kambizemiach, ktoré sa vytvorili na rôznom podloží
(pieskovce, ílovce, sutiny, svahové hliny), ktorého spoločným znakom je sedimentárny pôvod
a ide o pôdy s nevyvinutým alebo plytkým pôdnym profilom [1]. Tufury môžu byť vyvinuté aj
na podzoloch príkladom sú Martinské hole, kde sa našli tufury s vybielenými zrnami kremeňa.
Objasnenie tvorby tufúr a ich fyzikálne zloženie môže dopomôcť k ich zaradeniu do
morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska.

Materiál a metódy
Tufury sú povrchové pôdne mikrformy a majú pravidelný kopčekovitý tvar
s minerálnym jadrom a na povrchu porastené vegetáciou trávou, lišajníkmi, machmi. Sú
veľmi jednoduchou formou prejavu amorfnej soliflukcie. U nás dosahujú výšku 0,6 – 0,8 m a
vytvárajú väčšie alebo menšie zoskupenia, tzv. tufurové polia [2].
Vznik tufúr si môžeme vysvetliť 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 tufúr
v strede kopčeka zväčšuje zamŕzajúca voda svoj objem a pôsobí tak tlakom na plastickú
vrstvu, pod teplotným izolátorom mačiny, ktorá je ešte nezamrznutá a vytláča ju koncentricky
na povrch [1].
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Podľa Sekyru [3] má na rast tufurových kopčekov vplyv aj výpar z vrcholčekov,
najmä pri topení snehu v jarnom období. Výparom sa kopčeky nakyprujú , kým pôda medzi
kopčekmi zosadáva.
Tufury takto akumulujú organický materiál a vytláčajú pôdu na povrch, pričom vzniká
fyzikálne odlišný nadložný horizont. Takáto akumujácia pôdy môže tufury postaviť na určitú
úroveň v klasifikácii pôd.
Ďalším hlavným znakom, ktorý by mohol zaradiť tufury na patričnú úroveň
v morfogenetickom klasifikačnom systéme je antropická činnosť. Odlesnené územia, ktoré
spôsobila valašská kolonizácia sa postupne pretvorili a na holinách po výrube stromov sa
postupne vo vyšších nadmorských výškach vplyvom regelačnej činnosti začali tvoriť mrazové
formy [4]. Mrazové formy mali ideálne podmienky vznikať, keďže sa na územiach vysokých
pohorí páslo niekoľko storočí.
Klasifikačný systém pôd hovorí o zaradení pôd na rôznych úrovniach, a to podľa:
skupiny, typu, subtypu, variety, formy, pôdneho druhu, pôdotvorného substrátu.
Hierarchické úrovne klasifikačného systému Kolektív autorov [6]:
A. Skupina: zatriedenie podľa hlavného pôdotvorného procesu, identifikácia podľa
dominantného diagnostického horizontu
B. Typ: kategorizácia a identifikácia podľa sledu diagnostických horizontov, prípadne
variet diagnostických horizontov. U niektorých pôd aj kombinácia diagnostický horizont –
pôdotvorný substrát.
C. Subtyp: kategorizácia a identifikácia podľa náznakov diagnostických horizontov a
tých variet diagnostických horizontov, ktoré majú medzitypový charakter. U niektorých pôd
došlo k rozčleneniu podľa iných vizuálnych znakov (napr. antropických).
D. Varieta: kategorizácia a identifikácia podľa chemických vlastností diagnostických
a ďalších horizontov, ktoré sa spravidla zisťujú analyticky. Pre všetky pôdy sa vyčleňujú
kontaminované variety podľa kritérií špeciálnych výskumov.
E. Forma: kategorizácia a identifikácia podľa erózno-akumulačných znakov, podľa
charakteru antropických zásahov, podľa formy nadložnej organickej hmoty, podľa humusovej
formy
F. Pôdny druh: kategorizácia a identifikácia podľa druhu jemnozeme, organických
látok a skeletu
G. Pôdotvorný substrát: kategorizácia a identifikácia podľa zoznamu pôdotvorných
substrátov vrátane antropických substrátov
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Výsledky a diskusia
Pôdy ako kambizeme, iniciálne rendziny, čí podzoly majú v prípade vysokohorských
oblastí iné fyzikálne vlastnosti, ak sa na nich vyskytujú mrazové formy. Skúmanú pôdu by sa
dalo rozdeliť na tri horizonty A horizont (5 až 20 cm), Bs horizont (20 až 35 cm), B/C
horizont (35 až 50cm) s označením pôdy ako kambizem podzolová. Na skúmaných
mrazových formách bolo odobratých sedem vzoriek päť z tufury a dve mimo tufury.
Vykonané boli fyzikálne analýzy: zrnitosť a maximálna kapilárna kapacita.

Tab. 1 Zrnitosť. Vzorky 1 – 5 boli odoberané z tufurov, vzorky 1A a 2A mimo tufurov.
Piesok

Prach

Íl

2-0,05 mm

0,05-0,002 mm

< 0,002 mm

5

43,02

38

18,8

2

20

51,56

37,12

11,32

3

30

59,08

31,32

9,04

4

40

75,08

21,92

3

5

50

76,6

21,64

1,76

1A

5

58,23

31,5

8,3

2A

40

67,56

23,71

2,01

Číslo vzorky

Hĺbka odberu v (cm)

1

Tab. 2: Maximálna kapilárna kapacita (Rozembergová, 2009) Vzorky 1 – 5 boli odoberané z tufurov, vzorky 1A
a 2A mimo tufurov.

Číslo vzorky

MKK (%)

1

37,68

2

33,19

3

37,70

4

25,33

1A

34,37

2A

45,40
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Tab. 3 Obsah organického uhlíka a humusu. Vzorky 1 – 5 boli odoberané z tufurov, vzorky 1A a 2A mimo
tufurov.
Obsah

Číslo vzorky

Hĺbka odberu

Cox

1

5

34,50

59,48

2

20

11,40

19,65

3

30

10,80

18,62

4

40

7,60

13,10

5

50

5,00

8,62

1A

5

14,21

24,50

2A

40

6,81

11,74

humusu

Z výsledkov môžeme usúdiť, že tufury majú na povrchu menšie zastúpenie
mikropórov (tab. 2) a väčšie zastúpenie ílovej frakcie (tab. 1). Kopček je na povrchu
porastený čučoriedkami alebo machmi, čo zabezpečuje jeho dobru izolovanosť a na povrchu,
takto vytvára v spojitosti s nedostatkom kapilárnych pórov relatívne suché prostredie. Vyšší
obsah ílu si môžeme vysvetliť opadom lístia z čučoriedok a ich následným rozkladom, čo ešte
zvyšuje izolovanosť povrchu kopčeka od mrazu (tab. 3) ukazuje zvýšený obsah organického
uhlíka a humusu vo vrchnom horizonte tufury. Takto môže zamŕzať voda v jadre tufury, kde
je zvýšené množstvo kapilárnych pórov a stredne množstvo ílu, mráz potom pôsobí na tufury
ich obvodovými brázdami, kde je menší podrast vegetácie
Rozembergová [5] zistila na príklade tufúr na Martinských holiach rozdiely
fyzikálnych hodnôt v tufure a mimo tufuru. Zmienená autorka sledovala fyzikálne vlastnosti
pórovitosť, objemovú hmotnosť.
Pórovitosť v objemových (%) na vrchole tufury má hodnotu 90 % a objemová
hmotnosť sa pohybuje na 0,24 g/cm3. Mimo tufury je pórovitosť 78 % a objemová hmotnosť
0,525 g/cm3. Tieto výsledky sa zhodujú s výsledkami v tabuľke 2., kde maximálna kapilárna
kapacita je 37,68 % na povrchu tufury a klesá smerom do hĺbky. Hlbšie vrstvy tufúr majú teda
väčšie zastúpenie kapilárnych pórov a musia mať aj vyššiu objemovú .hmotnosť. Podľa týchto
fyzikálnych výsledkov môže usudzovať, že tufury nie sú inaktívne ďalej sa tvoria a akumulujú
pôdu.
Na základe toho môžeme uvažovať o ich zaradení do morfogenetického klasifikačného
systému pôd. Ako bolo spomenuté klasifikačný systém pôd hovorí o zaradení pôd na rôznych
úrovniach. Mrazové fenomény by sa v tomto prípade mohli zaradiť na úroveň formy. Forma:
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kategorizácia a identifikácia podľa erózno-akumulačných znakov, podľa charakteru
antropických zásahov, podľa formy nadložnej organickej hmoty, podľa humusovej formy

Zaradenie do klasifikačného systému by mohlo byť nasledovné:
Kambizem andozemná tufurová KMn tufurová
Kambizem podzolová tufurová KMp tufurová
Podzol organozemný tufurový PZt

tufurový

Podzol humusovo-železitý tufurový PZztufurový

Záver
V rámci terénneho výskumu pôdy na lokalite Martinské hole boli na základe
morfologických vlastností identifikované tri pôdne horizonty. Najvrchnejším horizontom Ao
je umbrický horizont s vybielenými zrnami kremeňa. Ďalším pôdnym horizontom je Bs
iluviálny podzolový horizont. Tretí najspodnejší horizont B/C prechádza do substrátu a má
vysoký obsah kapiárnych pórov.
Je tu zachytená príčina vzniku tufúr, ktoré sú v niektorých prípadoch v nemalej miere
zapríčinené antropogénnym vplyvom.
Výsledky zrnitostnej frakcie a maximálnej kapilárnej kapacity potvrdili, že
pedogenetické procesy v spojitosti s vegetáciou, mrazom a nadmorskou výškou spôsobujú
deformáciu pôdy, ktorú koncentricky vytláča mráz a vytvára kopčeky na povrchu pôdy. Na
základe uvedených faktov, ktoré boli opísane vo viacerých prácach ako napríklad [1,2,3,4,5]
a mnohé ďalšie sa dá usudzovať o zaradení mrazových foriem do morfogenetického
klasifikačného systému
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Zhodnotenie súčasného stavu PR Mačiansky háj s akcentom na
vypracovanie návrhov manažmentových opatrení
Erika Pappová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
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Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je charakteristika vybraného chráneného územia na základe súčasného stavu
a návrh manažmentových opatrení. Príspevok je vypracovaný pre územie Prírodnej rezervácie (PR) Mačiansky
háj, ktoré sa nachádza v okrese Galanta a bolo vyhlásené na ochranu prirodzených lesných spoločenstiev s
bohatým výskytom klokoča perovitého (Staphylea pinnata). Súčasťou tohto príspevku je zhrnutý výsledok
realizovaného floristického prieskumu, tabuľka so spoločenskou hodnotou piatich najvzácnejších drevín PR a
charakteristika súčasného stavu záujmového územia. Na základe poznania súčasného stavu PR boli navrhnuté
manažmentové opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečenie ochrany a udržateľný rozvoj územia.

Kľúčové slová: PR Mačiansky háj; súčasný stav; návrh manažmentových opatrení

Úvod a formulácia cieľa
PR Mačiansky háj s celkovou rozlohou 25,33 ha sa nachádza v Trnavskom kraji,
v okrese Galanta, v katastrálnom území obce Veľká Mača.
PR Mačiansky háj bola vyhlásená v roku 1981 na ochranu prirodzených lesných
spoločenstiev

s

bohatým

výskytom

klokoča

perovitého

(Staphylea

pinnata)

na

vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Na území PR platí V. stupeň ochrany.
PR Mačiansky háj je jedným z najvýznamnejších území okresu Galanta z hľadiska ochrany
prírody. Chránené územie predstavuje lokalitu s najväčším prirodzeným výskytom klokoča
perovitého (Staphylea pinnata) na území západného Slovenska. Lesnými a vlhkomilnými
ekosystémami a druhovou diverzitou zvyšuje ekologickú stabilitu okolia. PR súčasne
vylepšuje vzhľad plošne rozsiahlej a druhovo chudobnej poľnohospodárskej krajiny [1].
Predmet ochrany, klokoč perovitý (Staphylea pinnata) bol v čase vyhlásenia prírodnej
rezervácie chráneným druhom. V súčasnosti už chráneným druhom nie je.
Cieľom práce bolo definovať súčasný stav PR prostredníctvom realizácie floristického
výskumu s akcentom na chránené a na invázne druhy a na identifikáciu hlavných problémov
v PR na základe súčasného stavu navrhnúť také manažmentové opatrenia, ktoré zabezpečia
ekologickú stabilitu územia a všetky aktivity v území usmerniť tak, aby sa zabezpečili

1259

ENVIRONMENTALISTIKA

podmienky pre zachovanie vzácneho biotopu, rastlinných a živočíšnych druhov a udržateľný
rozvoj územia.

Materiál a metódy
Pri charakteristike súčasného stavu PR sme vychádzali zo samotnej rekognoskácie
územia, ktoré sme realizovali v období marec 2010 - marec 2011, pričom sme sa zameriavali
hlavne na identifikáciu stresových faktorov v území a na realizáciu floristického prieskumu
s dôrazom na chránené, vzácne alebo iné rastliny so špecifickým ekosozologickým statusom a
na invázne druhy.
Súčasťou našich návštev bolo aj vyhľadanie najvzácnejších drevín na území a meranie
obvodu ich kmeňov za účelom výpočtu spoločenskej hodnoty. Celkovo sme odmerali obvody
kmeňov u 56 drevín vo výške 130 cm nad zemou, pričom sme sa zameriavali predovšetkým
na dreviny s obvodom kmeňa nad 200 cm. Spoločenská hodnota drevín, ktorá je vypočítaná
pri piatich najvzácnejších jedincoch je uvedená v kapitole výsledky.
Na základe poznania súčasného stavu PR sme navrhli manažmentové opatrenia,
ktorých cieľom je zabezpečiť ochranu a udržateľný rozvoj územia.

Výsledky a diskusia
Vyhodnotenie floristického prieskumu
Na základe metodiky [2] je možné rastlinné spoločenstvo PR zaradiť do biotopu
dubovo – brestovo jaseňové lužné lesy.
Výsledkom floristického prieskumu je 73 zaznamenaných rastlinných druhov.
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce dreviny na území PR patrí jaseň štíhly (Fraxinus
excelsior), brest väzový (Ulmus laevis), topoľ biely (Populus alba) a dub letný (Quercus
robur).
Na krovinovej etáži sa podieľa predovšetkým klokoč perovitý (Staphylea pinnata),
ktorý sa v území vyskytuje masovo, ďalej lieska obyčajná (Corylus avellana), bršlen
európsky (Euonymus europaeus), kalina siripútková (Viburnum lantana), hloh obyčajný
(Crataegus laevigata), baza čierna (Sambucus nigra) a ďalšie kroviny.
Bylinnú etáž tvoria: brečtan popínavý (Hedera helix), ostružina ožinová (Rubus
caesius), lipkavec obyčajný (Galium aparine), kuklík mestský (Geum urbanum), cesnačka
lekárska (Alliaria petiolata), kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), zádušník
brečtanovitý (Glechoma hederacea), pŕhlava dvojdomá (Urtica dioica), hluchavka škvrnitá
(Lamium maculatum), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum), čistec lesný (Stachys sylvatica),
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zbehovec plazivý (Ajuga reptans), zvonček pŕhlavolistý (Campanula trachelium), čarovník
obyčajný (Circaea lutetiana), chmeľ obyčajný (Humulus lupulus) a ďalšie iné.
Pre biotop dubovo – brestovo – jaseňové lužné lesy je charakteristický výrazný jarný
aspekt tvorený chochlačkou dutou (Corydalis cava), veternicou iskerníkovitou (Anemone
ranunculoides), blyskáčom jarným (Ficaria bulbifera), snežienkou jarnou (Galanthus
nivalis), krivcom žltým (Gagea lutea), scilou dvojlistou (Scilla bifolia), cesnakom medvedím
(Allium ursinum), kokoríkom širokolistým (Polygonatum latifolium) a inými efemérmi.
Spomedzi inváznych druhov sa na území PR vyskytuje astra novobelgická (Aster novi
– belgii), boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) a zlatobyľ obrovská (Solidago
gigantea).
V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa
na území PR Mačiansky háj nenachádza žiadny chránený rastlinný druh [3].
Medzi druhy Červeného zoznamu patrí snežienka jarná (Galanthus nivalis), ktorá je
zaradená do kategórie ohrozenia LR – menej ohrozený druh a bledavka guľatoplodá
(Ornithogalum sphaerocarpum) zaradená medzi pravdepodobne vyhynuté druhy – EX? [4].
Na základe Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska [5] sa na území prírodnej
rezervácie vyskytujú dva chránené druhy: snežienka jarná (Galanthus nivalis) a bledavka
guľatoplodá (Ornithogalum sphaerocarpum), ktoré sú zaradené do kategórie LR - menej
ohrozený druh.

Identifikácia stresových faktorov na území PR Mačiansky háj
Úprava č. 3237/1981-32 Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o
vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Mačiansky háj“ ustanovuje rozsah a podmienky
ochrany štátnej prírodnej rezervácie a upravuje všeobecné zákazy a obmedzenia v záujme
chránených častí prírody [6].
Pri charakteristike súčasného stavu sa ako najvýznamnejší stresový faktor na území
javí prítomnosť ľudského faktora a s tým súvisiace aktivity.
Najzávažnejší problém predstavuje znečisťovanie územia odpadmi a vytváranie
nelegálnych skládok. Znečisťovanie územia odpadmi je najvýraznejšie v okolí vodnej
depresie s vodnou hladinou, kde dochádza k porušovaniu viacerých zakázaných činností,
akým je napríklad zakladanie ohnísk alebo vytváranie nelegálnych chodníkov. Ďalším
významným miestom, kde dochádza k znečisťovaniu územia odpadmi je okolie futbalového
ihriska, ktoré tvorí jednu z vonkajších hraníc chráneného územia. K vytváraniu nepovolených
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skládok dochádza predovšetkým v okrajových častiach územia, hlavne v blízkosti pozemných
komunikácií. Tiež dochádza k vynášaniu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, čo
predstavuje potenciálne riziko zanášania nepôvodných druhov do územia.
Úprava č. 3237/1981-32 Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky
o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Mačiansky háj“ ustanovuje za poškodzovanie
chráneného územia zriaďovanie kŕmidiel pre poľovnú zver. Aj napriek tomuto zákazu sa na
záujmovom území nachádza 8 kŕmidiel a jeden poľovnícky posed, pričom KÚŽP v Trnave
nevydal výnimku na zriadenie poľovného revíru. Spomínané kŕmidlá sú udržiavané a
pravidelne dopĺňané. Medzi krmivá, ktoré sú určené pre poľovnú zver patrí seno a rôzne
jadrové krmivá. Z tejto skutočnosti vyplýva možná hrozba zanášania nepôvodných druhov do
územia.
Ďalší

stresový

faktor

na území

predstavuje

poškodzovanie

vegetácie,

hlavne odlamovanie konárov drevín a krov a odtrhávanie bylín.
Nepovolený vjazd motorovými vozidlami predstavuje potenciálne ohrozenie územia
v zmysle vzniku erózie pôdy.

Spoločenská hodnota drevín
Ďalej

uvádzame

spomínanú

tabuľku

so

spoločenskou

hodnotou

piatich

najvýznamnejších drevín:
Tab. 1 Spoločenská hodnota piatich najvzácnejších drevín na území PR Mačiansky háj

Druh dreviny
Topoľ biely
(Populus alba)
Javor poľný
(Acer campestre)
Topoľ biely
(Populus alba)
Jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior)
Dub letný
(Quercus robur)

Prirážkový
index, k)

Výsledná
spol.
hodnota

2 324 €

2,5

5 810 €

III.

2124 €

2,5

5 310 €

303

III.

2 124 €

2,5

5 310 €

S 26

301

III.

2 124 €

2,5

5 310 €

S 44

291

III.

2 124 €

2,5

5 841 €

Označenie

Obvod
(cm)

Skupina

Spol.
hodnota

S9

317

III.

S 52

310

S8

Prirážkový
index, e)

1,1

Návrh manažmentových opatrení
Na základe poznania súčasného stavu bolo možné navrhnúť také manažmentové
opatrenia, ktoré povedú k zachovaniu, k ochrane a k zlepšeniu stavu PR Mačiansky háj.
Na ochranu chránených druhov rastlín, snežienky jarnej (Galanthus nivalis)
a bledavky guľatoplodej (Ornithogalum sphaerocarpum) je potrebné zabezpečiť vhodné
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ekologické podmienky, ktoré vyplývajú zo stanovištných nárokov daných druhov. V prípade
snežienky jarnej (Galanthus nivalis) sú to vlhké, slabo kyslé až neutrálne, na živiny bohaté,
humózne kypré, hlboké, ílovité a hlinité pôdy [7].
Ako už bolo spomenuté, na území PR sa vyskytujú aj invázne druhy. V súlade s
vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je nutné ich
odstraňovať. O spôsobe odstraňovania rozhoduje hlavne spôsob ich rozmnožovania.
V prípade boľševníka obrovského (Heracleum mantegazzianum) a zlatobyľu obrovskej
(Solidago gigantea) sa preferuje mechanický spôsob ničenia, akým je napríklad vytrhávanie,
vykopávanie, sekanie rastlín alebo orezávanie súplodí. Vzhľadom na to, že na území sa
spomínané invázne druhy vyskytujú len v malom množstve, nie je nutná aplikácia
chemických prostriedkov.
Ako najvýznamnejší faktor na území vystupuje ľudský faktor. Práve z tohto dôvodu
boli navrhnuté také manažmentové opatrenia, ktoré sú zamerané na reguláciu ľudskej činnosti
v území. Medzi navrhnuté opatrenia patrí: zvýšenie environmentálneho povedomia občanov
obce a návštevníkov PR prostredníctvom informačnej činnosti a to cez miestny rozhlas,
vyhotovením informačného panelu, návrhom a realizáciou náučného chodníka, označením
územia príslušnou tabuľou so štátnym znakom a označením chráneného územia. Ďalšou
možnosťou je propagačná činnosť, napríklad prostredníctvom vydávania informačných
brožúr. Tiež je dôležitá environmentálna výchova na miestnej základnej škole a zapojenie
žiakov základnej a materskej školy do rôznych aktivít na území PR, napríklad do
organizovania zberu odpadov, alebo prostredníctvom vychádzok do územia, ktoré by boli
zamerané na informovanie žiakov o hodnotách PR.
Oplotením futbalového ihriska by sa zamedzilo znečisťovanie územia odpadmi, ktoré
v súčasnosti nepriaznivo vplýva na stav PR, či už spomínaným znečisťovaním územia,
poškodzovaním alebo zošlapávaním vegetácie.
Vhodným riešením na reguláciu aktivít návštevníkov PR by bolo posilnenie činnosti
stráže prírody v danom CHÚ, ktorá by mala na starosti dohľad nad nevhodným správaním sa
návštevníkov, informovanie návštevníkov o nelegálnych aktivitách na území. Medzi jeho
kompetencie by patrilo aj zabránenie nelegálnej poľovníckej činnosti na území.

Záver
Ako už bolo spomenuté pri charakteristike súčasného stavu PR sme sa zameriavali na
identifikáciu hlavných problémov na území, pričom ako najvýznamnejší negatívny faktor
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vystupoval človek a jeho aktivity. Práve z tohto dôvodu bolo nutné navrhnúť hlavne také
manažmentové opatrenia, ktoré budú zamerané na verejnosť a povedú k eliminácií ich
negatívneho vplyvu na územie.
Keďže PR ako lesné spoločenstvo predstavuje miesto oddychu hlavne pre obyvateľov
obce Veľká Mača, nie je možné vylúčiť a zakázať návštevy verejnosti v území, ale je možné
usmerniť ich správanie a to hlavne zvyšovaním environmentálneho povedomia a poukázaním
na prírodné hodnoty svojho okolia, ktoré môžu prispieť k väčšej úcte voči prírode a povedú
k ochrane tejto vzácnej lokality.
Vzhľadom na to, že PR Mačiansky háj predstavuje jedno z najvýznamnejších lokalít
okresu Galanta je našou povinnosťou chrániť a starať sa o toto územie tak, aby bolo
zachované aj pre budúce generácie.
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Udržateľný turizmus z pohľadu informovanosti verejnosti v Tatranskom
národnom parku
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Abstrakt
Jedným z najdôležitejším, no značne často podceňovaným komponentom udržateľného turizmu sú aj
samotní návštevníci, a ich vnímanie súčasného stavu a zmien, a to aj v regióne Vysoké Tatry, Tatranského
národného parku (TANAP) a úroveň environmentálneho povedomia. V snahe spoznať faktory, ktoré na
povedomie návštevníkov v tejto oblasti vplývajú, sme sa v predloženej zamerali na poskytovanie informácií
v turistických informačných kanceláriách (TIK) a informačných centrách a na ich spoluprácu s mestom Vysoké
Tatry, Štátne Lesy TANAP-u a Správou TANAP-u v rámci poskytovania informácií, ktoré sú zamerané na
ochranu TANAP-u a zvyšovania environmentálneho povedomia návštevníkov. Zároveň článok prináša aj hlbší
pohľad na vzťahy a väzby medzi environmentálnym povedomím návštevníkov TANAP-u a mesta Vysoké Tatry a
hlavnými subjektmi v záujmovom území, ktoré by mali poskytovať takéto informácie.

Kľúčové slová: udržateľný turizmus; informačné centrá; informovanosť; spolupráca s verejnosťou.
Úvod a formulácia cieľa
Národné parky a ďalšie chránené územia sú populárnou turistickou destináciou. V
týchto miestach je potrebné vyváženie potrieb návštevníka s cieľmi ochrany prírody [1].
Zatiaľ čo cestovný ruch poskytuje obchodné príležitosti pre miestnych podnikateľov
na jednej strane, môže sa na strane druhej negatívne odraziť na miestnom životnom prostredí
a veľký počet návštevníkov jazdiacich do alebo cez prírodné oblasti by mohol negatívne
ovplyvniť prírodné aj rekreačné hodnoty [1]. Preto je potrebné komunikovať, čiže informovať
návštevníkov o potrebách ochrany chránených území a zvyšovať tak ich environmentálne
povedomie, aby sa minimalizovali vyššie uvedené negatívne vplyvy.
Interpretácia je forma komunikácie, ktorej cieľom je nielen informovať prijímateľa o
významnosti a vzácnosti prostredia, do ktorého prichádza (napr. vzácna rezervácia,
výnimočná pamiatka), ale ho o nich aj presvedčiť a ovplyvniť jeho konanie. Neexistuje presná
definícia interpretácie, avšak vo všeobecnosti je možné povedať, že „interpretácia pomáha
ľuďom oceniť to, čo je podstatné a čo by skutočne objektívne mali oceniť“ [2].
Nekoordinovaný, až masový turizmus a rozvoj komerčných športov vo voľnej prírode
má často za následok zhoršenie prírodného prostredia, a to najmä v chránených územiach.
Typickým nedostatkom masového turizmu je minimálna práca s návštevníkmi v oblasti
zvyšovania ich environmentálneho povedomia ako prostriedku znižovania negatívnych
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vplyvov na prírodu. Prispieva k tomu nedostatok skúseností obcí, vlastníkov a správcov
chránených území pri regulácii turizmu, zároveň aj nedostatok spolupráce medzi správcami
chránených území a predstaviteľmi turizmu [3].
Cieľom práce je zistiť a zhodnotiť kvalitu poskytovaných informácii, ktoré sa týkajú
významu udržateľného cestovného ruchu v Tatranskom národnom parku (TANAP) a
analyzovať spôsob a metódy poskytovania týchto informácií na území mesta Vysoké Tatry.

Materiál a metódy
Prvá časť prieskumu sa realizovala v mesiaci júl 2010 v meste Vysoké Tatry a na
území TANAP-u medzi návštevníkmi. Táto časť prieskumu bola zameraná na zistenie
spokojnosti návštevníkov mesta Vysoké Tatry a TANAP-u so starostlivosťou o TANAP
a o ich návštevníkov. Na pilotný dotazníkový prieskum odpovedalo 42 respondentov z Českej
a Slovenskej republiky. V pilotnom dotazníku boli použité niektoré otázky, ktoré navrhla
a použila ALTER-Net-sieť v rozsiahlom dotazníkovom prieskume realizovanom v rokoch
2004 - 2009 na území 8 krajín Európy (Škótsko, Nórsko, Belgicko, Francúzsko, Rakúsko
Maďarsko, Slovensko, Rumunsko), pričom hlavným cieľom bolo prispieť v budúcnosti
k citlivejšiemu manažmentu fauny, flóry a biotopov v týchto krajinách [4].
Druhá časť terénneho prieskumu, ktorá bola takisto realizovaná na území mesta
Vysoké Tatry v mesiaci február 2011. Keďže naším cieľom bolo analyzovať spôsob a metódy
poskytovania informácií o udržateľnom cestovnom ruchu v TANAP-e prostredníctvom
Turistických informačných kancelárií (TIK) v Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici,
Informačnom stredisku Štrbské pleso a informačných centier (TIC) mesta Poprad a takisto
prostredníctvom ŠL TANAP-u a Správy TANAP, zvolili sme metódu pološtrukturovaného
rozhovoru [5] s 12 vopred pripravenými otvorenými otázkami, aby sme zistili druh, kvalitu,
formy a množstvo poskytovaných informácií. Celkovo sme takto realizovali 6 rozhovorov
s pracovníkmi a zástupcami z vyššie spomenutých organizácií. Otázky pološtrukturovaného
rozhovoru priniesli odpovede aj ohľadom vzájomnej spolupráce spomínaných subjektov
v oblasti

poskytovania

informácií

návštevníkom,

s dôrazom

na

zvyšovanie

ich

environmentálneho povedomia. V neposlednom rade sme touto metódou získali aj informácie
o tom, aký druh produktov a informácií návštevníci najčastejšie vyhľadávajú a akou formou
sú im tieto informácie podávané.
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Výsledky a diskusia
a) Výsledky prvej časti prieskumu realizovaného v júli 2010
Z pilotného dotazníkového prieskumu, ktorý bol zameraný na „zistenie postojov
a názorov návštevníkov TANAP-u a mesta Vysoké Tatry na súčasný stav riadenia územia,
zabezpečenia záujmov ochrany prírody a krajiny a smerovania k udržateľnému turizmu“ sme
vybrali otázky č. 4, 5, 8, 9 a 10, ktorých zameranie je totožné s témou predloženého
vedeckého článku.
V rámci odpovede na otázku č. 4.: Ak zoberieme do úvahy požiadavku, aby sa ľudia
správali ohľaduplnejšie ku prírode a krajine, aké opatrenia je potrebné je podľa vášho názoru
na Slovensku uviesť do praxe? väčšina respondentov zvolila ako odpoveď: “trochu a veľmi
potrebné opatrenie vzdelávania a informovania o potrebe ochrany prírody”. Ani jeden
respondent nevybral odpoveď v škále “neutrálne – úplne nepotrebné” (obr. 1).

Obr. 1 Percentuálne vyjadrenie odpovedí na otázku: Ak zoberiete do úvahy požiadavku, aby sa ľudia správali
ohľaduplnejšie k prírode a krajine, aké opatrenia je potrebné podľa vášho názoru na Slovensku uviesť do praxe?
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Tu je potrebné zdôrazniť, že v súčasnosti je dostupný rozsah informácií o ochrane
prírody a informácie zvyšujúce environmentálne povedomie návštevníkov TANAP-u
v porovnaní s množstvom informácií o možnostiach ubytovaní, stravovaní, turistiky a športu
spolu s upomienkovými predmetmi, ktoré poskytujú TIK v rámci mesta Vysoké Tatry na
nedostatočnej úrovni. Takéto informácie poskytujú jedine prevádzky ŠL TANAP-u, ako je
Informačné stredisko Štrbské Pleso, Múzeum TANAP-u a Botanická záhrada.
Z odpovedí respondentov na otázku č. 5 - Kto by mal podľa Vášho názoru robiť
rozhodnutia o manažmente voľne žijúcich živočíchov, rastlín a stanovíšť? vyplýva, že práve
vedci a ochrancovia prírody sú podľa ich názoru kľúčoví v manažmente zdrojov NP.
Otázka č. 8 bola zameraná na zistenie úrovne environmentálneho povedomia
návštevníkov. Otázka bola zameraná na to, do akej miery sú im známe pojmy ako sú
biodiverzita; NATURA 2000; zonácia národného parku a udržateľný turizmus. Svoju
odpoveď mohli vyjadriť v škále v rozsahu od „Dosť často používam toto slovo“ až po „Nikdy
som o ňom nepočul/a“.
V prieskume sme zistili, že pojem biodiverzita pozná prípadne aspoň zriedka používa
okolo 36 % ale taktiež 36 % respondentov o ňom nikdy počulo a ani ho nevie vysvetliť.
Pojmy, zonácia národného parku a udržateľný turizmu pozná a používa alebo pozná a zriedka
používa spolu viac ako 50 % respondentov. NATURA 2000 pozná a aktívne používa alebo
aspoň zriedka používa približne rovnaké percento respondentov (52 %), ako je percento
respondentov, ktorí ho nie sú schopní ho vysvetliť alebo nikdy o ňom nepočuli (48 %) (obr.
2).
Z pilotného dotazníkového prieskumu vyplynulo, že z celkového počtu návštevníkov,
ktorí sú spokojní i nespokojní sa starostlivosťou o TANAP (ochranu biotopov, rastlín
a živočíšnych druhov a spôsob ochrany prírodných zdrojov) je rovnaké percento, a to
približne 21 %; čiastočne spokojných je približne 57 % (otázka č. 9). Takisto rovnaké
percento opýtaných respondentov je spokojných (24 %) i nespokojných (24 %) so
starostlivosťou o návštevníkov TANAP-u (napr.: s kvalitou a rozsahom ponúkaných služieb,
dostupnosťou informácií, značením turistických chodníkov). Čiastočne spokojných je
približne 52 % (otázka č. 10).
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Obr. 2 Percentuálne vyjadrenie odpovedí na otázku: Mnohé z nasledujúcich slov často úpužívajú vedci
a odborníci. Aké užitočné sú tieto výrazy pre Vás?

b) Výsledky druhej časti prieskumu realizovaného vo februári 2011
Pološtrukturované rozhovory boli realizované v jednotlivých TIK a TIC mesta Vysoké
Tatry a mesta Poprad ako aj s pracovníkmi Správy TANAP-u a ŠL TANAP-u. Rozhovory
preukázali, že tieto štátne organizácie nie sú schopné zabezpečiť , aby ich odborníci mali k
dispozícii dostatok prostriedkov. Okrem finančných prostriedkov je tu citeľný nedostatok
disponibilného

času

na

komunikáciu

s verejnosťou,

tak

ako

by bolo

potrebné.

Z pološtrukturovaného rozhovoru, ktorý sme robili s pracovníkom ŠL TANAP-u, odhadom 35
% - 50 % poskytovaných informácií v Informačnom stredisku Štrbské Pleso súvisí s ochranou
prírody a zvyšovaním environmentálneho povedomia návštevníkov TANAP-u. Okrem toho
v oblasti environmentálnej výchovy mládeže ŠL TANAP-u ponúkajú viacmesačné programy
environmentálnej výchovy pre základné školy a realizujú aj jednorazové prednášky v ich
informačnom stredisku na Štrbskom Plese. Taktiež informujú verejnosť o postupoch na úseku
ochrany o prírodu a krajinu formou informačných letákov a propagačných materiálov. Naopak
Správa TANAPu v tomto smere zaostáva, hlavným dôvodovom je nedostatok ľudských
a finančných zdrojov. Podobne aj TIC a TIK patriace pod mesto Vysoké Tatry, a mesto
Poprad takéto informácie neposkytujú vôbec.
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Záver
Na základe výsledkov z pilotného dotazníkového prieskumu z 2010

ako aj

pološtrukturovaných rozhovorov z 2011 môžeme v závere konštatovať, že rozsah, dostupnosť
a kvalita poskytovaných informácií návštevníkom TANAP-u o ochrane prírody a krajiny
a zvyšovania ich environmentálneho povedomia je neuspokojivý. V súčasnosti nie je ochrana
prírody prvoradou prioritou štátnych a súkromných aktérov pôsobiacich v oblasti cestovného
ruchu v záujmovom území mesta Vysoké Tatry. Možno predpokladať, že napr. aj obavy z
obmedzenia podnikateľských zámerov v záujmovom území sú jedným z hlavných dôvodov
ich nízkeho záujmu propagovať takéto informácie o ochrane prírody a krajiny. Cestovný ruch
totiž so sebou prináša aj určité ekologické problémy a môže viesť až k trvalej degradácii
životného prostredia, z ktorého ťaží, ak nie je udržateľne regulovaný.
Otvorenou otázkou ostáva, dokedy sa môžeme spoľahnúť na to, že ľudia sa začnú sami
bez toho aby boli konfrontovaní s problematikou ochrany prírody a krajiny, správať
zodpovedne k prostrediu, v ktorom sa nachádzajú.
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Fytotoxické účinky CrIII na rastliny repky olejky
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Abstrakt
Príspevok je zameraný na štúdium toxického vplyvu CrIII na produkčné charakteristiky a niektoré
biochemické ukazovatele, ako aj na akumuláciu Cr v koreňoch a výhonkoch rastlín repky olejky. Výraznejší
úbytok suchej hmotnosti rastlinných orgánov so stúpajúcou koncentráciou kovu sa pozoroval v koncentračnom
rozmedzí ≈ 0-300 µmol dm-3 (korene), ≈ 0-150 µmol dm-3 (stonky) a ≈ 0-200 µmol dm-3 (listy). Pokles
koncentrácie asimilačných pigmentov sa pozoroval od koncentrácie 60 µmol dm-3 CrIII. Koncentrácia proteínov
v listoch repky olejky so zvyšujúcou sa koncentráciou CrIII prudko klesala v intervale 0-120 µmol dm-3.
Akumulácia kovu v koreňoch bola približne 30 až 645-krát vyššia ako vo výhonkoch. Pri aplikácii 6 µmol dm-3
CrIII bol obsah Cr v koreňoch 387.2 mg kg-1 a vo výhonkoch 0.6 mg kg-1. Aplikácia 480 µmol dm-3 CrIII
spôsobila zvýšenie príslušných obsahov Cr v rastlinných orgánoch na 22810, resp. 753.2 mg kg-1.

Kľúčové slová: repka olejka, Cr, asimilačné pigmenty, akumulácia, suchá hmotnosť, proteíny

Úvod a formulácia cieľa
Chróm nie je esenciálnym prvkom pre rastliny a preto neexistuje špecifický
mechanizmus pre jeho príjem. Do rastliny sa dostáva cestami určenými pre nutrienty.
Toxický účinok chrómu závisí primárne od špeciácie, ktorá určuje príjem, translokáciu
a akumuláciu tohto kovu v rastline [1]. V podmienkach prirodzených hodnôt pH je CrVI
rozpustný vo vode, je menší ako hydratovaný ión CrIII, ľahko prechádza cez bunkovú stenu
a vykazuje toxické účinky. Na druhej strane, hydratovaný CrIII ión cez bunkové membrány
neprechádza [2, 3, 4], avšak organicky viazaný CrIII pri biologických pH hodnotách je
schopný preniknúť cez bunkovú stenu [5]. Štúdium príjmu a akumulácie Cr rastlinami
ukázalo, že prevažná časť tohto kovu zostáva alokovaná v koreňoch [6, 7]. Zayed et al. [8]
zistili, že u 7 z 10 testovaných poľnohospodárskych rastlín došlo k vyššej akumulácii chrómu
po aplikácii CrVI ako po aplikácii CrIII.
Repka olejka (Brassica napus L.) je významná plodina využívaná 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, čo radí túto plodinu medzi druhy rastlín využiteľných vo
fytoextrakčných technológiách [9, 10].
Cieľom tejto práce bolo študovať vplyv CrIII na niektoré produkčné parametre
hydroponicky pestovaných rastlín repky olejky (cv. Verona), stanoviť fytotoxický účinok CrIII
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na obsah asimilačných pigmentov a proteínov v listoch, ako aj akumulované množstvo
chrómu v rastlinných orgánoch.

Materiál a metódy
Test fytotoxicity: Semená repky olejky (Brassica napus L.), cv. Verona 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 Cr(NO3)3.9H2O (10 cm-3). Použili sa roztoky
obsahujúce minimálne 5 rôznych koncentrácií študovanej zlúčeniny. Pre každú koncentráciu
sa urobili dva paralelné experimenty. Po 72-hodinovej expozícii v tme pri teplote 23 °C sa
zmerala dĺžka koreňov a výhonkov a výsledky sa štatisticky vyhodnotili.
Kultivácia rastlín v prítomnosti CrIII: Semená repky olejky (Brassica napus L.), cv.
Verona sa vysiali do pôdy a po 3 týždňoch sa premiestnili do Knopovho roztoku s obsahom 0,
6, 12, 24, 60 a 120 µmol dm-3 Cr(NO3)3.9H2O. 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 [11].
Stanovenie obsahu proteínov v listoch rastlín: Obsah proteínov sa stanovili podľa
Bradfordovej [12]. K 100 µl vzorky sa pridal 1 ml Bradfordovej činidla (10 mg Coomassie
Brilliant Blue G-250 + 5 ml 95 % etanolu + 10 ml H3PO4 + 85 ml H2O). Reakčná zmes sa
nechala inkubovať pri laboratórnej teplote 5 min. a následne sa zmerala absorbancia pri
vlnovej dĺžke 412 nm. Koncentrácia proteínov sa vypočítala z kalibračnej krivky (z regresnej
rovnice), pričom ako štandard sa použil hovädzí sérový albumín (BSA).
Stanovenie obsahu Cr v rastlinných orgánoch: Obsah Cr v sušine koreňov a výhonkov
rastlín repky olejky sa stanovil pomocou plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
(Perkin Elmer 1100, USA).

Výsledky a diskusia
Test fytotoxicity sa často využíva na posúdenie vplyvu toxických kovov na rastliny,
pričom kritériom vplyvu toxickej zlúčeniny na klíčnu rastlinu je miera elongácie seminálneho
koreňa. So zvyšujúcou sa koncentráciou CrIII dĺžka koreňa klesala lineárne a hodnota
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0,896 mmol dm-3.

polovičnej inhibičnej koncentrácie (IC50) stanovená pre korene bola

Toxický účinok CrIII na výhonky sa v koncentračnom intervale (0,1 - 2,5 mmol dm-3) prejavil
až po aplikácii najvyššej koncentrácie, čo poukazuje na fakt, že korene reagujú na prítomnosť
CrIII citlivejšie ako výhonky. Nepriaznivý účinok CrIII na rast koreňa bol v porovnaní s CrVI až
7-krát nižší, keď hodnota IC50 stanovená pre korene ošetrené CrVI bola 0,128 mmol dm-3.
U trojtýždňových rastlín repky olejky, ktoré sa pestovali hydroponicky v prítomnosti
CrIII po dobu 7 dní sa v prípade aplikácie vyšších koncentrácií (120 µmol dm-3) toxický
účinok prejavil lokálnymi symptómami chlorózy na listoch. Rastliny ošetrené 240 µmol dm-3
CrIII už vykazovali zreteľnú chlorózu, pričom niektoré listy boli zvädnuté; u rastlín ošetrených
480 µmol dm-3 sa prejavoval vysoký stupeň chlorózy, niektoré listy boli zakrpatené
a pozorovalo sa aj opadávanie listov. Závislosť suchej hmotnosti koreňov, stoniek a listov
repky olejky od aplikovanej koncentrácie CrIII je znázornená na obr. 1. Z obrázku je zrejmé,
že priebeh závislosti pre všetky tri rastlinné orgány má bilineárny priebeh, pričom výraznejší
úbytok suchej hmotnosti rastlinných orgánov so stúpajúcou koncentráciou kovu sa pozoroval
v koncentračnom rozmedzí ≈ 0-300 µmol dm-3 (korene), ≈ 0-150 µmol dm-3 (stonky) a ≈ 0200 µmol dm-3 (listy). Po aplikácií vyšších koncentrácií CrIII sa pozorovala retardácia rastu
jednotlivých orgánov rastlín, pričom po 7 dňoch expozície kovu sa v porovnaní so začiatkom
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experimentu u týchto rastlín pozoroval len mierny nárast biomasy.
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Obr. 1: Závislosť suchej hmotnosti koreňov (A), stoniek (B) a listov (C) rastlín repky olejky (vyjadrené
v percentách kontroly) od aplikovanej koncentrácie CrIII; S.E. = stredná chyba priemeru
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Korene rastlín reagovali na toxický účinok CrIII citlivejšie ako stonky a listy, pričom
redukcia čerstvej i suchej hmotnosti koreňa bola vyššia ako redukcia dĺžky koreňa. Redukcia
biomasy v dôsledku toxického účinku Cr môže byť priamym dôsledkom inhibície syntézy
chlorofylu [13] a fotosyntézy [14].
Na obr. 2A je znázornená závislosť koncentrácie asimilačných pigmentov (chlorofyl a,
chlorofyl b) a na obr. 2B závislosť koncentrácie proteínov v listoch rastlín repky olejky od
aplikovanej koncentrácie CrIII. Výraznejší pokles koncentrácie asimilačných pigmentov sa
pozoroval až od koncentrácie 60 µmol dm-3 CrIII, s ďalším zvyšovaním koncentrácie kovu
v hydroponickom roztoku koncentrácia asimilačných pigmentov postupne klesala. Podobný
priebeh závislosti od aplikovanej koncentrácie CrIII sa pozoroval aj u karotenoidov.
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Obr. 2: Závislosť koncentrácie Chla (1A) a Chlb (2A) a koncentrácie proteínov (B) v listoch rastlín repky
olejky (vyjadrených v percentách kontroly) od aplikovanej koncentrácie CrIII; S.E. = stredná chyba priemeru

Koncentrácia proteínov v listoch repky olejky so zvyšujúcou sa koncentráciou CrIII prudko
klesala v intervale 0-120 µmol dm-3, avšak s ďalším zvyšovaním koncentrácie kovu bol už
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Obr. 3: Závislosť koncentrácie chrómu v koreňoch (A) a výhonkoch (B) repky olejky od aplikovanej
koncentrácie CrIII.
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V študovanom koncentračnom intervale 0-480 µmol dm-3 CrIII sa obsah Cr akumulovaný
v koreňoch zvyšoval lineárne. Koncentrácia Cr vo výhonkoch v koncentračnom intervale 120480 µmol dm-3 sa s rastúcou externou koncentráciou CrIII prudko zvyšovala, čo poukazuje na
to, že sa porušili bariéry regulujúce vstup kovu do nadzemnej časti rastliny. Akumulácia kovu
v koreňoch bola približne 30 až 645-krát vyššia ako vo výhonkoch. Zatiaľ čo pri aplikácii 6
µmol dm-3 CrIII bol obsah Cr v koreňoch 387.2 mg kg-1 a vo výhonkoch 0.6 mg kg-1, pri
aplikácii 480 µmol dm-3 CrIII sa príslušné obsahy Cr v rastlinných orgánoch zvýšili na 22810,
resp. 753.2 mg kg-1. Dosiahnuté výsledky sú v súlade so zisteniami Mei et al. [15]
U rastlín pestovaných v prítomnosti 6-480 µmol dm-3 sa bioakumulačné faktory (BAF)
stanovené pre korene rastlín pohybovali v intervale 1241 až 914, zatiaľ čo príslušné hodnoty

% z celkového akum. mnozstva Cr

BAF stanovené pre výhonky boli v rozsahu 1,92 až 30,18. Pri aplikácii 6 µmol dm-3 CrIII
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Obr. 4: Percentuálny podiel kovu alokovaný v koreňoch (A) a výhonkoch (B) repky olejky v závislosti od
aplikovanej koncentrácie CrIII.

bol podiel Cr vo výhonkoch vzhľadom k celkovému množstvu kovu akumulovaného rastlinou
4,5 %, v prípade aplikácie 480 µmol dm-3 tento podiel dosahoval 49,2% .
Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že rastliny repky olejky, cv.
Verona sú dobrým akumulátorom Cr a pre tieto rastliny je charakteristická nízka miera
translokácie tohto kovu do výhonkov.

Záver
Štúdium vplyvu CrIII na rastliny repky olejky, cv. Verona potvrdilo, že aplikácia kovu
redukovala dĺžku a tiež čerstvú i suchú hmotnosť rastlinných orgánov, pričom inhibičný
účinok CrIII sa so zvyšujúcou sa koncentráciou kovu v roztoku zvyšoval. Na toxický účinok
CrIII citlivejšie reagovali korene rastlín. V dôsledku aplikácie CrIII dochádzalo k výraznému
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poklesu obsahu asimilačných pigmentov (chlorofyl a, chlorofyl b, karotenoidy) a proteínov
v listoch rastlín. Odroda repky olejky Verona je dobrým akumulátorom Cr, vyznačuje sa však
nízkou mierou translokácie chrómu do výhonkov.
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Jasoň červenooký (Parnassius apollo L. 1758) a dôsledky zmien v lokalitách
jeho výskytu na Slovensku z historického aspektu
Peter Repka
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného
prostredia, Tajovského 55, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika;
repka.peter@gmail.com
Abstrakt
Príspevok pojednáva o historickom výskyte jasoňa červenookého (Parnassius apollo L. 1758) v 20.
storočí na území Slovenskej republiky spracovaný na základe zbierok tohto motýľa nachádzajúcich sa
v múzeách na území Slovenskej republiky. Výskyt je doložený mapami, ktoré boli zostavené podľa lokalít
výskytu trojrozmerného materiálu deponovaného v slovenských múzeách. Po vyhotovení analýzy lokalít výskytu
boli rozdelené do dvoch časových intervalov (výskyt v lokalitách do roku 1960 a výskyt od roku 1961 do roku
1990), kde je možné vidieť značný úbytok stanovíšť motýľa na našom území. Najväčší úbytok lokalít po roku
1960 nastal v oblasti sopečných pohorí Slovenska. Príspevok predkladá návrh na ďalšie využitie získaných
poznatkov v praxi. Rovnako pojednáva o možnostiach náväznosti ďalšieho výskumu na už začatý výskum.

Kľúčové slová: jasoň červenooký (Parnassius apollo); múzeá Slovenska; historický výskyt.
Úvod a formulácia cieľov
Slovensko je jednou z mála krajín, v ktorej sa ešte v súčasnosti ostrovčekovite
vyskytuje motýľ jasoň červenooký (Parnassius apollo L. 1758). Dnes hrozí tomuto druhu
vyhynutie v celom areáli výskytu. Zmeny pôsobenia človeka v krajine, a teda aj na lokalitách
s výskytom daného druhu, s rôznou intenzitou faktorov spôsobujú postupné vyhynutie jasoňa
červenookého. Proces ústupu motýľa z lokalít bol registrovaný najmä v druhej polovici 20.
storočia. Zaznamenávali sa nielen znižovanie populačnej hustoty, ale aj zanikanie mnohých
lokalít, napr. na Slovensku [1], v Nemecku [2], v Čechách [3] a ďalších krajinách. Daný
proces je zaznamenaný v rámci Európy Kudrnom [4]. Druh bol zaradený do červených
zoznamov všetkých krajín v areáli jeho výskytu, ako aj do Dohovoru o medzinárodnom
obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín - CITES.
Pre náročnosť životných podmienok je lokalít s výskytom jasoňa červenookého stále menej
a neustále dochádza k ich zanikaniu. Na Slovensku je areál výskytu ostrovčekovitý, zistený na
mnohých lokalitách stredných a vyšších polôh. Na väčšine zaznamenaných lokalít, z ktorých
sa udávajú faunistické nálezy, nežije trvalo alebo vyhynul [5].
V súčasnosti sa vyskytuje aj v antropogénnych lokalitách ako sú z kameňa navŕšené
železničné a cestné násypy, spády a skrývkové haldy z kameňolomov. Uprednostňované sú
pôdy bohaté na vápnik, hlavne s bohatou zásobou rastlinnej výživy pre húsenice [2].
V okolitých krajinách (Česko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko) už dokonca jeho lokality výskytu
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úplne zanikli a druh nenávratne vyhynul. Pri snahách o jeho úspešnejšiu reštitúciu je veľmi
potrebné poznanie zaniknutých lokalít. Identifikácia týchto zaniknutých lokalít je možná cez
zachovaný zbierkový materiál. Výskum k tejto problematike bol zameraný na zistenie
historických lokalít jasoňa červenookého a ich mapové zobrazenie na základe výskumu
zbierkového materiálu v slovenských múzeách, ktorý nebol nikdy predtým spracovaný.

Materiál a metódy
Vychádzali sme z údajov trojrozmerného materiálu jedincov jasoňa červenookého,
ktorý sme získali zo spracovania všetkých exemplárov zbierok v slovenských múzeách,
v ktorých sa jasoň červenooký nachádza. Jednalo sa o tieto múzeá: Slovenské národné
múzeum v Bratislave, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Považské múzeum v Žiline,
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Liptovský Mikuláš, Mestské múzeum v Ilave, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi,
Gemersko – malohontské múzeum Rimavská Sobota, Vlastivedné múzeum v Hlohovci,
Múzeum Tatranského Národného Parku Tatranská Lomnica, Tekovské múzeum v Leviciach,
Trenčianske múzeum Trenčín, Liptovské múzeum v Ružomberku, Tribečské múzeum
v Topoľčanoch, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, Šarišské múzeum
Bardejov, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Múzeum Andreja Kmeťa v Martine,
Múzeum vo Sv. Antone, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, Oravské múzeum P. O.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Lokality výskytu trojrozmerného materiálu sme vyhľadali
v mape DFS štvorcov a priradili sme k nim konkrétne čísla mapovacích štvorcov, rovnako tak
sme priradili orografické jednotky a ich kódy. Po spracovaní záznamov o jednotlivých
exemplároch sme vyhotovili zoznam s jedincami, pri ktorých boli úplné záznamy využiteľné
na validný výskum výskytu jasoňa červenookého na území Slovenskej republiky do roku
1990. Na základe zoznamu s jedincami, ktoré mali kompletné údaje, sme vyhotovili dve
mapy. Prvá mapa zachytáva lokality výskytu jasoňa červenookého podľa orografických
jednotiek a DFS štvorcov do roku 1960. Druhá mapa zachytáva lokality výskytu jašoňa
červenookého podľa orografických jednotiek a DFS štvorcov v intervale od roku 1961 do
roku 1990. Na základe zhotovených máp sme zhodnotili zmeny vo výskyte jasoňa
červenookého v sledovanom období.

Výsledky a diskusia
V 21 slovenských múzeách je dokladovaných 3 743 kusov exemplárov jasoňa
červenookého. Údaje použiteľné pre vedecké účely (presne identifikovaná lokalita zberu,
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dátum zberu prípade meno zberateľa) spĺňalo však iba 2 708 kusov exemplárov jasoňa
červenookého. Zaznamenané údaje boli rozdelené do 2 skupín - do roku 1960 a od roku 1961
do roku 1990. Voľba týchto skupín vychádzala z toho, že zmeny vo využívaní krajiny v 50 tych rokoch 20. storočia sa začínali prejavovať až v 60 - tych rokoch. Z výskumu je zrejmé,
že lokality väčšinou pretrvávajú v severnejších častiach Slovenska. Ako prvé zanikli lokality
v sopečných

pohoriach

Slovenska.

V niektorých

orografických

jednotkách

došlo

k vymiznutiu konkrétnych lokalít, ale zároveň vznikli aj nové lokality výskytu v rovnakých
orografických jednotkách, príkladom sú Nízke Tatry. K úplnému vymiznutiu lokalít jasoňa
červenookého dochádza v niektorých DFS štvorcoch v týchto orografických jednotkách:
Horehronské Podolie, Chočské vrchy, Javorníky, Košická kotlina, Kozie chrbty, Krupinská
planina, Liptovská kotlina, Malá Fatra, Muránska planina, Nízke Tatry, Pieniny, Poľana,
Považské Podolie, Starohorské vrchy, Stolické vrchy, Strážovské vrchy, Štiavnické vrchy,
Trnavská pahorkatina, Volovské vrchy, Vtáčnik, Vysoké Tatry, Západné Tatry, Zvolenská
kotlina, Žilinská kotlina. Naopak k poklesu o jednu alebo viac lokalít dochádza
v orografických jednotkách: Belianske Tatry, Biele Karpaty, Čierna Hora, Kremnické vrchy,
Liptovská kotlina, Malá Fatra, Nízke Tatry, Strážovské vrchy, Veľká Fatra, Vysoké Tatry.
Pretrvávajúce lokality sú v nasledovných orografických jednotkách: Hornádska kotlina,
Chočské vrchy, Malá Fatra, Slovenský raj, Starohorské vrchy, Veľká Fatra, Západné Tatry.
Novovzniknuté lokality sú v týchto orografických jednotkách: Hornádska kotlina,
Hornonitrianska kotlina, Kysucká vrchovina, Nízke Tatry, Ondavská vrchovina, Oravská
vrchovina, Slovenský raj, kde došlo k najväčšiemu nárastu lokalít a to z dvoch lokalít narástol
ich počet až na šesť v jednom DFS štvorci. Ďalej sú novovzniknutými lokalitami Spišská
Magura, Strážovské vrchy, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Volovské vrchy, Vihorlatské
vrchy. Prudký pokles lokalít jasoňa červenookého zistený výskumom sa zdôvodňuje zmenami
obhospodarovania územia v polovici 20. storočia, ktoré sa prejavili v druhej polovici 20.
storočia. Konkrétne na našom území sa jednalo o snahy nápravy hornej hranice lesa, zákaz
vysokohorského pasenia, kolektivizáciu, zvýšenú technizáciu v

poľnohospodárstve,

nadmierne zalesňovanie a taktiež zmenu výroby tepla (pokles vykurovania drevom).

Záver
Práca podáva prehľad na základe rozsiahleho výskumu trojrozmerného materiálu
jasoňa červenookého z múzeí o historickom výskyte a jeho zmenách na území Slovenskej
republiky počas obdobia od roku 1900 do roku 1990. Prehľadným a logickým spôsobom
prezentuje zistené skutočnosti. Táto práca podáva len časť údajov o lokalitách motýľa na
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základe existujúcich exemplárov v slovenských múzeách. V budúcnosti je potrebné pre
kompletné spracovanie výskytu jasoňa červenookého na našom území doplniť údaje
z literárnych prameňov, tiež zo zbierky Jána Zelného uloženej v Slovenskom národnom
múzeu v Bratislave, zo zbierky Prírodovedného múzea v Budapešti, rovnako zo zbierky
Prírodovedného múzea vo Viedni a nakoniec zo zbierky Národního múzea v Prahe. Výsledky
predloženej práce sú využiteľné pre súčasný výskum jasoňa červenookého na území
Slovenska, taktiež pre orgány štátnej ochrany prírody, ako aj pre realizovanie opatrení na
jeho

záchranu. Príspevok významným spôsobom dopĺňa chýbajúce historické údaje

o výskyte motýľa, vytvára predpoklady pre porovnanie so súčasným stavom jeho lokalít
a umožní zhodnotiť vývoj populácie na našom území ako aj možnosť vhodnej reintrodukcie.

Obr. 1 Mapa lokalít výskytu jasoňa červenookého do roku 1960
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Obr. 2 Mapa lokalít výskytu jasoňa červenookého po roku 1960

Zoznam použitej literatúry
[1] Janíková E., Kulfan J. (2007) Decline of Parnassius apollo in northern part of the
Western Carpathians (Lepidoptera, Papilionidae). Visnik agrarnoj nauky Pivdennoho
regionu (Вiсник аграрной науки Пiвденного регiону) 8, p. 143
[2] Ebert G., Rennwald E. (1991) Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Band 1,
Tagfalter 2. Eugen Ulmer, Hohenheim, p. 195
[3] Konvička M., Fric Z., Beneš J. (2002) Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I,
II. SOM, Praha, s. 159
[4] Kudrna O. (2002) The distribution atlas of European butterflies. Oedippus 20, p. 1
[5] Polák P., Saxa A. (2005) Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP
SR, Banská Bystrica, s. 432
[6] Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica (2007) Slovenská republika - orografické
Celky 1:100 000. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Bratislava

1281

ENVIRONMENTALISTIKA

Biolúhovanie pyritu z lokality Kremnica
Lucia Sabolová
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia,
Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika, saboloval@centrum.sk

Abstrakt
The presence of acidophilic bacteria is significant on the old mining loads. Leaching is a key stage in
hydrometallurgical processing of sulphides. This process can be influenced by selecting the appropriate leaching
agent, or an appropriate pretreatment of sulphide. The leaching agent which containing Bacillus bacteria is also
used for leaching of pyrite. This iron-reducing bacteria may be useful in the removing of iron as an undesirable
addition from a acrimonious materials. The degradation of ore minerals in biological processes - chemical
oxidation in the presence of autochthonous bacteria Acidithiobacillus thiooxidans (ATT) and Acidithiobacillus
ferrooxidans (ATF) and in chemical oxidation is essentially similar, but the kinetics of both processes is different.
These bacteria are a main factor of the acidic mine drainage - AMD, which are one of the biggest environmental
problems in the old mine loads.

Kľúčové slová: pyrit, ATT, ATF, biolúhovanie, degradácia.

Úvod a formulácia cieľa
Najhojnejšie rudné minerály - sulfidy, sú v roztokoch s obsahom voľného kyslíka
nestále a prechádzajú na kyslíkaté zlúčeniny, oxidy, hydroxidy, sírany, a pod. Pri ich oxidácii
vzniká kyselina sírová. Proces môže výrazne urýchliť účasť baktérií, napr. druhov
Acidithiobacillus thiooxidans (ATT) a Acidithiobacillus ferrooxidans (ATF), Leptospirillum
Bacillus megatherium, či Bacillus cerens, ktorý dokáže rozpúšťať dokonca aj zlato, a i. [1]:
ATT, ATF
MeS + 2O2 ――――→ MeSO4
ATT, ATF
2MeSO4 + 0,5 O2 + 2H2SO4 ――――→ Me2(SO4)3 + H2

[I.]
[II.]

MeS2 + Me2(SO4)3 ――――→ MeSO4 + 2MeSO4 + S0

[III.]

ATT, ATF
S0 + H2O + 1,5 O2 ――――→ H2SO4

[IV.]

ATT, ATF - Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans, Me – ión kovu.

Podstatou procesu bakteriálnej oxidácie sulfidových minerálov je katalytický účinok
enzymatického systému baktérií na rýchlosť oxidácie povrchu minerálu. Mikroorganizmy
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zabezpečujú transport elektrónov od donora, ktorého úlohu preberá akceptor sulfidového
minerálu,

ktorým

je

kyslík

[2].

Sulfidy

môžu

byť

oxidované

aj

nepriamym

biologicko-chemickým dejom a to metabolickou katalýzou, t.j. produktami metabolizmu
baktérií ATF. Najčastejšie však dochádza pri biologicko-chemickej oxidácii sulfidov k obom
dejom. V systéme okrem oxidácie sulfidov dochádza aj k reakciám CO2. Oba deje sú podľa
Torma a Gabra [3] spárované a vyjadruje ich rovnica: MS + CO2 + O2 + H2O → MSO4 +
CH2O.
V súvislosti s biologicko-chemickými oxidačnými procesmi sa výrazne mení
morfológia povrchu a následne aj štruktúra oxidovaných sulfidov. Zmeny majú individuálny
charakter a súvisia s energetickým stavom jednotlivých častí a celku kryštalickej štruktúry,
atakovaného

sulfidného

minerálu

[4].

Biochemické

technológie

úpravy

rúd

a

alumosilikátových surovín patria medzi ekologicky najčistejšie spôsoby spracovania surovín.
Na zvetrávaní rudných minerálov sa podieľajú aj lišajníky a mikroskopické huby,
napríklad rod Aspergillus, Trichoderma, Cladosporium. Domsh a kol. [5] uvádzajú
minimálnu teplotu ich existencie 10 °C, optimum 17-42 °C, prežívanie do teploty 63 °C,
optimálne hodnoty pH sú 4,5–5,5, ale existujú aj pri rozsahu pH od 1,5 do 9. Určitý
limitovaný obsah kovov (napr. Zn, Co, Ni, Cu) tieto mikroskopické huby potrebujú
pre priebeh svojich dôležitých životných pochodov.
Cieľom predloženej práce je experimentálne overiť a porovnať kinetiku biochemickej
a chemickej degradácie pyritu.

Materiál a metódy
Príprava baktérií
Vzorka baktérií ATF a ATT bola privezená zo Slovenskej akadémie vied v Košiciach, ktorú
som následne rozmnožila v mikrobiologickom laboratóriu na Katedre environmentálneho
inžinierstva, Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Živný
roztok sme pripravili podľa postupu Sivermana a Lungrena [6].
Príprava koncentrovaných roztokov pre živnú pôdu 9K
Roztok A sa pripravil z 84,72 g (NH4)2SO4, 28,57 g KCl, 28,57 g K2HPO4, 142,86 g
MgSO4.7H2O, 28,57 g Ca(NO3)2, 22,29 g KH2PO4 a následným rozpustením každej
chemikálie v 200 ml destilovanej vody. Roztok B sa pripravil rozpustením 58,93 g
FeSO4.7H2O v 200 ml okyslenej destilovanej vody. Všetky požité chemikálie pochádzali
z firmy Sklochem, Zvolen.
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Sterilizácia: Roztok A sa uviedol do varu pri 120 °C na 20 minút, a potom sa nechal
vychladnúť. Roztok B sa len zahrial na 60 °C a nechal sa vychladnúť. Takto pripraveným
roztokom sa upravilo pH kyselinou sírovou s koncentráciou 5 mol.dm-3 na hodnotu
v rozmedzí od 1,5 do 3. Po zmiešaní oboch roztokov sa urobilo desiatkové delenie. Do 10-tich
skúmaviek sa dalo 9 ml živného roztoku 9K a 1 ml roztoku s baktériami. Pripravený roztok sa
uložil do termostatu, kde bol kultivovaný pri teplote 30 °C po dobu 5-tich týždňov. Roztok
mal hodnotu pH 1,6.
Lúhovanie:
V laboratóriu Geologického ústavu SAV v Banskej Bystrici sme v pripravených
roztokoch robili lúhovanie vzoriek pyritu, ktoré pochádzali z lokality Kremnica z lomu
Šturec. Polovica vzoriek sa lúhovala v kyseline sírovej a druhá polovica v roztoku
s baktériami. V oboch roztokoch sme upravili pH na rovnakú hodnotu, v našom prípade to
bolo 2,68. Roztoky sme naliali do 50 ml Erlenmayerových baniek a potom sme do nich
ponorili pripravené vzorky pyritu. Pre porovnanie kinetiky a pozorovateľných zmien sme
vzorky postupne vyberali, vysušili a pred skenovaním ešte pokovovali zlatom.
Na pozorovanie rozrušeného povrchu pyritov sme použili skenovací elektrónový mikroskop
JSM 639 SEM (JEOL, Japonsko).

Výsledky a diskusia

500µm

100µm

Obr. 1 Zrno pyritu po 2 dňoch biochemického
lúhovania za pomoci živného roztoku obsahujúceho kultúru baktérií ATF

Obr. 2 Pyrit po chemickom leptaní kyselinou sírovou po 2 dňoch

Obr. 3 Baktérie na povrchu minerálu po biochemickom lúhovaní po 17 dňoch

Obr. 4 Povrch pyritu po 17-dňovom chemickom leptaní
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50µm

Obr. 5 Vznik reťazcov po pôsobení baktérií
na oslabených zónach (puklinách) kryštálu
pyritu

50µm

Obr. 6 pearl-string-like-chains na povrchu
kryštálov pyritu; biochemické lúhovanie

100µm

Obr. 7 Narušený povrch pyritu po 6 týždňoch
biochemického lúhovania

50µm

Obr. 9 Zrno pyritu po 7 týždňoch biochemického lúhovania – vznik kavern hexagonálneho prierezu na plochách 011

Obr. 8 Kaverny a leptové obrazce na povrchu
zrna po chemickom lúhovaní – 6 týždňov

100µm

Obr. 10 Hexagonálna kaverna po biochemickom
lúhovaní

Na obrázkoch vidíme tvary zŕn pyritu, ktoré sú rôzne. Na obrázku 3 sú viditeľné
baktérie, ktoré sa prichytili na povrch minerálu. Pri chemickom lúhovaní vidíme len mierne
rozrušený povrch a môžeme konštatovať, že pyrit je na chemické lúhovanie intaktný.
Na obrázkoch 5 a 6 je vidieť vznik perlových reťazcov na miestach oslabenia kryštálov a tiež
miesta prichytenia baktérií. Pyrit ako minerál je intaktný voči použitým lúhovacím činidlám
až do 6. týždňa, pričom sa na jeho povrchu vytvárajú len sekundárne minerály a dochádza
k jemnému narušeniu povrchu vzorky. Po 6 týždňoch lúhovania vznikajú kaverny rôznych
typov, no nám sa nepodarilo pozorovať kavernu trojuholníkového tvaru. Ďalšie typy kavern a
rôzne leptové obrazce sú na obrázku 8. Sú to obrázky chemického lúhovania. Po 7 týždňoch
sme mohli pozorovať kaverny hexagonálneho tvaru, ktoré sú na obrázkoch 9 a 10. Zväčšenú
ju môžeme vidieť na obrázku 10.
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Pri biologicko-chemickej oxidácii bolo na povrchu minerálov možno pozorovať rôzne
znaky rozpúšťania, ktoré súviseli s metabolickými pochodmi baktérií. Rozklad rudných
minerálov v procesoch biologicko–chemickej oxidácie v prítomnosti autochtónnych baktérií
ATF a ATT a chemickej oxidácie je v podstate podobný, avšak kinetika oboch procesov je
odlišná. Vyššia kinetika biologicko–chemických procesov oxidácie pyritu potvrdzuje
biokatalytický účinok spomínaných baktérií. Aktivita ATT a ATF baktérií je podstatne vyššia
pri pH pod 3,5. Biochemická oxidácia pyritu sa vyznačovala vznikom typických leptacích
dier, aké opísali Domsh a kol. [7], Morin [8], ako aj Morion a kol. [9], ktorí popísali
galvanickú interakciu medzi rôznymi sulfidovými minerálmi, pri ktorej dochádza k prenosu
elektrónov z jedného sulfidového minerálu, ktorý tvorí anódu, na druhý, menej elektroaktívny
sulfidový minerál. Podľa Crundwella [10] možno tento jav interpretovať aj ako modifikáciu
polovodičových vlastností sulfidov, ktorú doprevádzajú drobné zmeny štruktúry a fyzikálnych
vlastností sulfidových minerálov, ako sú odrazovosť, mikrotvrdosť, vodivosť, atď.
Galvanický účinok tak urýchľuje rozpúšťanie minerálov.

Záver
Priebeh rozkladu skúmaného minerálu - pyritu v procesoch biologicko-chemickej
oxidácie za prítomnosti autochtónnych, acidofilných, síru a železo oxidujúcich baktérií ATF
a ATT a chemickej oxidácie je v princípe podobný, avšak kinetika oboch procesov je odlišná.
Vyššia kinetika biologicko–chemických procesov oxidácie skúmaných sulfidov potvrdzuje
biokatalytický účinok autochtónnych baktérií.
Pri obidvoch mechanizmoch oxidácie sa po istom čase tvoria na povrchu minerálov
povlaky a kôrky sekundárnych minerálov, avšak pri biochemickej degradácii je väčšina týchto
povlakov priebežne odstraňovaná, takže povrch kryštálov ostáva obnažený.
Bakteriálne lúhovanie spôsobuje vznik kavern a bodových leptových obrazcov, ktoré
vznikli pravdepodobne v dôsledku priameho mechanizmu biologicko-chemickej oxidácie
kontaktného rozpúšťania mikroorganizmami a súvisia s metabolickými pochodmi
aplikovaných baktérií. Takéto leptanie „obnažuje“ kryštálovú štruktúru leptaných minerálov.
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(Sinapis alba) a jačmeň siaty (Hordeum vulgare)
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Abstrakt
Vanád je toxický kov, ktorý sa v prostredí vyskytuje ako prirodzene, tak aj v dôsledku priemyselnej
činnosti. Zatiaľ sa potvrdila jeho esenciálna funkcia pre riasy, nie však pre vyššie rastliny. V experimente sa
hodnotil fytotoxický účinok V5+ na jednoklíčnolistovú poľnohospodársku plodinu Sinapis alba
a na dvojklíčnolistovú plodinu Hordeum vulgare. Hodnotiacim parametrom bola inhibícia rastu koreňa
a výhonku semenáčikov týchto rastlín, výsledky sa vyhodnotili štatisticky stanovením EC50 hodnôt. Porovnala sa
aj citlivosť oboch rastlín na prítomnosť V5+. 50 %-ná inhibícia rastu koreňa S.alba v porovnaní s kontrolnými
semenáčikmi, ktoré rástli bez prídavku vanádu, nastala pri koncentrácii 2,8 mg.l-1 V5+, 50 %-ná inhibícia rastu
výhonku horčice sa prejavila pri koncentrácii 94,4 mg.l-1. Hodnotu EC50 pre inhibíciu rastu koreňa H. vulgare
predstavuje koncentrácia 37,2 mg.l-1 V5+, pre inhibíciu výhonku je to hodnota 20 mg.l-1.

Kľúčové slová: vanád; Sinapis alba; Hordeum vulgare; fytotoxicita; inhibícia rastu.

Úvod a formulácia cieľa
V zemskej kôre sa vanád prirodzene vyskytuje ako súčasť 65 minerálov.
Najvýznamnejšie z nich sú minerály karnotit, roscoelit, vanadinit [1]. Jeho výskyt v životnom
prostredí má pôvod aj v antropogénnej činnosti. Vanád sa uvoľňuje do prostredia
pri spaľovaní fosílnych palív [2], používa sa spolu s chrómom a titánom ako prísada
do oceľových zliatin [3], ktoré sú odolné voči korózii, využíva sa pri výrobe chemikálií, skla,
keramiky, v elektronickom priemysle a pridáva sa aj do pesticídov [4].
V prostredí sa najčastejšie nachádza v oxidačnom stupni 4+ a 5+, pričom V5+ je oveľa
toxickejší [5, 6].
Zatiaľ čo pre riasy je esenciálnym prvkom, stimuluje v nich proces fotosyntézy, jeho
esencialita pre vyššie rastliny sa zatiaľ nepotvrdila [4, 7, 8]. Vanád je v rozpustnej forme
pre rastliny ľahko prístupný. Akumuluje sa predovšetkým v nadzemných častiach rastlín [9].
Vo všeobecnosti sa za normálne hodnoty v dospelých rastlinných pletivách považujú
koncentrácie

v rozpätí

0,2-1,5

mg.kg-1

sušiny.

V obilninách

sa

vanád

nachádza

v koncentráciách 7 µg.kg-1 (pšenica) až 60 µg.kg-1 (ovos) sušiny. V ovocí a zelenine sa
vyskytuje v koncentráciách 0,5 µg.kg-1 (paradajky); 6,4 µg.kg-1 (zemiaky); 8,6 µg.kg-1 (jablká)
sušiny. Spomínané hodnoty nemajú fytotoxické účinky. Ako toxická sa udáva koncentrácia
5-10 mg.kg-1 sušiny. Príznakmi toxického účinku sú chloróza a spomalený rast. V5+ inhibuje

1288

ENVIRONMENTALISTIKA

enzýmovú aktivitu [7]. Presný mechanizmus fytotoxicity vanádu však doteraz nebol podrobne
preskúmaný [10].
Cieľom experimentu bolo zistiť fytotoxicitu vanádu v oxidačnom stupni 5+
na semenáčiky

jednoklíčnolistovej

poľnohospodárskej

plodiny

Hordeum

vulgare

a

dvojklíčnolistovej poľnohospodárskej plodiny Sinapis alba. Fytotoxicita sa stanovila
vyhodnotením inhibície rastu koreňa a výhonku semenáčikov, výsledky sa štatisticky
vyhodnotili probitovou analýzou stanovením EC50 hodnôt a ich 95 % intervalov spoľahlivosti
(CI).

Materiál a metódy
Semená horčice bielej (Sinapis alba L., odroda Severka) a jačmeňa siateho (Hordeum
vulgare L., odroda Orthega) 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 [11]. Vanád sa do roztoku aplikoval vo forme
NH4VO3. Túto zlúčeninu dodala firma Merck, Nemecko. Pri kontrolnom pokuse bola týmto
roztokom odstáta (24 hod) vodovodná voda. Kontajnery (v každom z nich bolo v prípade
horčice 15 semien a v prípade jačmeňa 8 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%) [12] pre rast
koreňov a výhonkov.

Výsledky a diskusia
V Tab. 1 sú prezentované hodnoty EC50 spolu s ich 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI)
pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov Sinapis alba v prítomnosti V5+. K 50 %-nej inhibícii
rastu koreňa S. alba dochádzalo pri koncentrácii 2,8 mg.l-1 V5+. Pre porovnanie: rast koreňa
kelu (pestovaného v skleníku), ktorý patrí do čeľade Brassicaceae rovnako ako horčica, bol
inhibovaný o 50 % pri koncentrácii 3 mg.kg-1 vanádu v živnom roztoku [4]. Rast výhonku
semenáčika S. alba bol v prítomnosti V5+ inhibovaný o 50 % pri koncentrácii 94,4 mg.l-1.
Hoci esencialita vanádu pre vyššie rastliny zatiaľ nie je jednoznačne dokázaná [4, 7, 8],
v našom experimente dochádzalo k stimulácii rastu výhonkov Sinapis alba po pridaní 5
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a 10 mg.l-1 zlúčeniny NH4VO3. Pravdepodobne práve preto bola na 50 %-nú inhibíciu rastu
výhonku potrebná až 33-násobne vyššia koncentrácia ako v prípade koreňa.
Tab. 1 Hodnoty EC50 pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov Sinapis alba v prítomnosti V5+
EC50

95 % CI

-1

(mg.l )

(mg.l-1)

Koreň

2,8

(1,6-4,8)

Výhonok

94,4

(64,9-137,1)

V Tab. 2 sú prezentované hodnoty EC50 spolu s ich 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI)
pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov Hordeum vulgare v prítomnosti V5+. Citlivejším
na V5+ je výhonok, pri ktorom sa 50 %-ná inhibícia jeho rastu pozorovala už pri koncentrácii
20 mg.l-1. Aby sa dosiahol rovnaký inhibičný účinok na rast koreňa, bola potrebná 2-násobne
vyššia koncentrácia tohto prvku (37,2 mg.l-1).
Tab. 2 Hodnoty EC50 pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov Hordeum vulgare v prítomnosti V5+
EC50

95 % CI

-1

(mg.l )

(mg.l-1)

Koreň

37,2

(22,9-60,5)

Výhonok

20,0

(11,1-36,0)

Inhibícia rastu koreňov Sinapis alba bola v prítomnosti V5+ niekoľkonásobne vyššia
ako inhibícia rastu koreňov Hordeum vulgare. Naopak, nadzemné časti semenáčikov
Hordeum vulgare sa ukázali na prítomnosť V5+ citlivejšie ako nadzemné časti Sinapis alba.
To, že na korene mladých semenáčikov Sinapis alba pôsobia ťažké kovy toxickejšie ako
na korene Hordeum vulgare, dokazujú aj iné experimenty [13], pri ktorých bol koreň horčice
v prítomnosti Se4+ inhibovaný v oveľa väčšej miere ako koreň jačmeňa.

Záver
Pri V5+ sa potvrdili jeho inhibičné účinky ako na rast koreňov Sinapis alba a Hordeum
vulgare, tak aj na rast výhonkov oboch plodín. Kým rast koreňa bol inhibovaný o 50 %
pri koncentráciách 2,8 mg.l-1 (Sinapis alba) a 37,2 mg.l-1 (Hordeum vulgare), 50 %-ná
inhibícia rastu výhonkov sa pozorovala až pri koncentráciách 20 mg.l-1 (Hordeum vulgare) a
94,4 mg.l-1 (Sinapis alba). Koreň horčice bielej je na prítomnosť vanádu citlivejší ako koreň
jačmeňa obyčajného, a naopak, výhonok jačmeňa bol inhibovaný pri nižšej koncentrácii ako
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výhonok horčice.
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Abstract
In the last decade the number of visitors coming in the summer has risen by more than 100 percent in
National Park Slovak Paradise, Slovakia. The tourism supply has been trying to catch-up with this trend. The
philosophy of local entrepreneurs and municipalities directly benefiting from tourism, were struggling to
accommodate as many tourists as the region could possibly carry, applying rather uncoordinated short-term
solutions. However the tourism load has left its footprints in the NP Slovak Paradise region, hardly enhancing
local surroundings. The actor-in-context approach and ecological system - human society analysis, both adapted
from SEANalysis methodology, were applied in order to determine relevant stakeholders involved in local
tourism development, the underlying factors for environmental problems as well as to predict related
environmental risks with impact on nature and society. The method of semi-structured interviews enabled the
definition of limits to acceptable change of the national park’s resources and the region as a whole.

Keywords: environmental problems; tourism load; protected areas.
Introduction and research goals
Tourism-related structures and infrastructure must be very carefully designed and
operated in protected areas (except IUCN category Ia) and they should reflect protected area
values and clearly accord with park policy [1]. The study area - the region of NP Slovak
Paradise as we know it today, is the outcome of different political, institutional and shifts and
economical changes, that have started more than a half-century ago and carry on (different
approaches to

conservation and nature protection, land restitutions and the process of

democratisation, decentralisation and transition towards a market economy) [2]. However, an
effective policy framework that could efficiently regulate tourism and coordinate
governmental bodies, that are responsible for coordinating use and protection of natural
resources, remains absent.
The park is dealing with overcrowding, seasonality, pollution, illegal waste disposals,
which are rather common problems of large protected areas. However, the case of NP Slovak
Paradise is specific for its Gypsy settlements located at the periphery of local municipalities
and or even within in the national park. These inhabitants are causing harm with illegal
logging (for firewood and building material) and decreasing visitor safety and attractiveness.
The pressures on national park Slovak Paradise and its surroundings are applied by
various users in by different means and often in combined ways, creating conflicts of interests.
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The interest of local municipalities and small and medium entrepreneurs it to increase the
tourism venues, but the distribution of tourists and tourism load is unequal in the territory.
This is leading to

environmental damage on one hand, while the interest of tourists

themsleves in visiting the park decreases on the other. Furthermore, other economic activities
that are planned - like for example uranium mining and establishment of a large holiday and
ski resort both near Novoveská Huta [3], are a threat to the environment and traditional rural
character of the buffer zone of Slovak Paradise national park.
The goal of the research conducted was to determine the underlying factors, affected
stakeholders and expected risks for society of environmental problems in NP Slovak Paradise
region.
Material and Methods
To determine the drivers for environmental problems, I applied the ecological systemhuman society analysis derived from Strategic Environmental Analysis (SEAN) which was
essential for interpreting the resource-use systems. These systems constitute of interrelations
of local ecosystem services (i.e. environmental functions) and the stakeholders dependent on
these resources (ecosystem services the resources provide) [4, 5].
Firstly I analysed the study area in terms of the natural characteristics, demography and
socio-economic characteristics. Secondly, the SEAN method required stakeholder
identification, societal classification and mapping. This has been achieved partially by desk
research of existing literature and partially by consultation with experts having experience on
Slovak Paradise (NP Management Staff, Mr. Vančura - Conservation Manager of PANParks
organisation, Mr. Boldiš - Spiš Development Agency). I conducted 18 semi-structured
interviews with individuals and entities involved in tourism development (representatives of
governmental authorities, local municipalities, local entrepreneurs, landowners, etc.)

to

analyse: a) the nature of relationships among stakeholders in terms of experience
communication and collaboration in the field of tourism b) to determine stakeholder´s
perception of limits of acceptable change in the study area; c) to find out about the current
pressing issues related to tourism development.
Thirdly, using available statistical data on quality and use of natural resources [6] and
already existing research and data related to the study area [7, 8, 9, 10], I was able to outline
ecosystems services provided by the national park and the extent to which the stakeholders
dependent on them. Ecosystems services were divided according to their environmental
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function: regulation, habitat function, production function, information and carrier function
[11]. Subsequently, I elaborated the impacts caused by ineffective use of natural capital of the
national park. A problem can be explained as a discrepancy between the current situation and
a desirable situation. For each ecosystem service, the level for acceptable pressure is related to
its stability and beyond this level degradation and environmental problems occur. Changes in
the quality of ecosystem services provided by the study area are a result of pressures on the
environment and its resources (e.g. human interventions like exploitation, destruction,
pollution, disruption, waste dumping etc.), natural processes or even both [12]. In this stage of
the research I had already collected enough information about the study area, required for
explaining how environmental problems occur and what their consequences are.
In addition to the semi-structured interviews, on-site research and photodocumentation was undertaken.

Outcomes and discussion
Afforestation, biodiversity loss, habitat damage and fragmentation, damage of fragile
habitats, air and water pollution, disturbance of plants and animals were determined as the
current most pressing environmental problems in the study area. Detailed information on
environmental problems are shown in Table 1 bellow, in regard to location, affected
stakeholders, underlying trends, impact and environmental risks for society.
Tab. 1 Environmental problems of NP Slovak Paradise in four categories
Environmental problem
outcome 1.
Location
Stakeholders affected

Underlying trends

Current impacts
Expected risks for the
Society

Environmental problem
outcome 2.
Location

Afforestation - Habitat and biodiversity loss at grasslands, fens and vascular plant
species: causes and consequences of uncontrolled forest spreading
Grasslands in the central part of NP
Local landowners, NP Administration, Local forest authorities, Tourists
(experience), SMEs and Local municipalities (tourism income), agritourism
entrepreneurs,
• Land abandonment-outmigration of economically active population,
• abandonment of traditional forms of land management (agriculture; forestry;
pasturing)
• afforestation - expansion of forest at expense of pastures; grasslands or arable
land,
• site deterioration, quality of visitor experience (flowery meadows of high
biodiversity), tourism revenues drop
• loss of pastures for dairy and kettle (potential risk for agritourism)
• continuous loss of high biodiversity value habitats (grasslands, fens)
Pollution- causes and consequences of pollution of air and contamination of waters
and soils
Tourism facilities serving as “gateways” to NP, settlements within NP boundaries
and in buffer zone, whole NP area (acid deposition) - Čingov, Košiarny Briežok,
Ďurkovec, Podlesok, Suchá Belá gorge, Hornád river canyon, Dobšinská ice cave,
Kláštorisko, Geravy, Palcmanská Maša and Smižianska maša
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Stakeholders affected
Underlying trends and
factors

Current impacts
Expected risks for society
Environmental problem
outcome 3.
Location
Stakeholders affected

NP Administration, Local forest authorities, Local municipalities, Tourists (visitor
experience), SMEs (small and medium size enterprises)
• Deficient technical infrastructure for waste management treatment (liquid waste
and solid waste) within build-up areas, in local municipalities and peripheral
tourism facilities
• increasing traffic and pressure for more and better quality transport
infrastructure
• establishment of new tourism facilities and tourism related services
• Contamination of water and soil, fragmentation and less green areas, pollution of
the physical environment,
Human health (contamination of meat, dairy products and crops), site deterioration
(tourism attractiveness decreases); habitat and biodiversity loss
Damage of fragile (rocky) habitats - causes and consequences of over-crowding at
hiking trails in gorges and canyons
Hiking trails - sections at the bottom of gorges; with climbing equipment

Underlying trends and
factors
Current impacts

NP Administration, Local forest authorities, Local municipalities and SMEs (trail
entry income), Tourists (visitor experience)
• Over-crowding in NP Slovak Paradise - on hiking trails; in gorges and canyons
• carrying capacity of technical equipment for climbing (ladders and rungs)
• Soil erosion, root exposure, disturbance of wildlife

Expected risks for society

•

Environmental problem
outcome 4.

Habitat degradation and damage, loss of biodiversity - causes and consequences
of more than one competent governmental authority responsible for management of
natural resources within the territory (different approach to management)
NP Slovak Paradise and its surroundings, the region as a whole

Location
Stakeholders affected

Underlying trends and
factors

Current impacts

Expected risks for
society

Site deterioration, visitor safety and quality of visitor experience decreases

NP Administration, Local forest authorities, local forest owners, Local
municipalities, SMEs, tourists, Forests of the Slovak Republic, The Ministry of
Environment and the Ministry of Agriculture of the SR, Tourists, Tour operators,
• Voluntary management tools developed by NP Administration (Management
programme and Visitor management programme of NP Slovak Paradise, 2008)
including the zonation) are recognised by the Government of the Slovak
Republic but not binding nor obligatory by national law framework
• The legal frameworks of the Ministry of Environment and the Ministry of
Agriculture of the Slovak Republic do not provide a sufficient institutional
framework for nature conservation, exploitation of natural resources and
landownership rights and compensation
• Lack of financial support, and human resources in state administration offices
and local authorities offices
• Slow-down of regional development, long-term rentability of investment
• Conflicting stakeholder interests, reluctance, different priorities, envy
• Distrust in state administration and local authorities - their ability to control and
support regional development in general
• Tensions and confusion among stakeholders,
• Distrust in the State Administration and Local Authorities (and thus distrust in
NP Administration and PanParks initiative)
• Communication and collaboration effectiveness level
• A “paperpark” (impression of rather formally existing national park) ,
• Loss of national park status, site deterioration (destination attractiveness)
• Natural hazards

According to the Act on Nature Conservation no. 543/2002 Coll. in later wording the
buffer zone equals the level of protection as in a protected landscape area, thus its status
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defines the management measures and puts limits to certain activities [13]. According to the
findings from semi-structured interviews, the current legislation system on nature
conservation and landscape protection regulates the construction of recreational facilities and
related services in the buffer zone of NP sufficiently on average. The findings from semistructured interviews revealed that in general, the entrepreneurs perceive the nature
conservation legislation as fair and strict enough. The NP management is trying to drag all
possible business intentions from the NP territory and proposes their allocation within the
buffer zone instead [5]. However, there are exemptions - the ski resorts that are already in the
process of building (HorSki park and Spišský raj), which border with areas of the Natura 2000
network and are located within the buffer zone. If the current trend of using the buffer zone as
a building area prevails, its function to buffer and prevent the national park from harmful
impacts is at risk on the long run. This claim counts even in an era of a downturn in tourism
venues, as it might trigger the local tourism industry to go into projects that are a potential
environmental threat, in order to be more competitive on the market.

Conclusion
Better accessible by car, train and with a better promotion, the northern part of the NP
gets most of the visitor attention and tourism load. Considering all negative impacts related to
tourism in mountain environment one must also take into account the potential of
environmental problems and risks for the society. This article demonstrated how the social,
institutional and economic dimensions of tourism development interplay and affect the
environment of the Slovak Paradise region and thus its inhabitants in terms of possible future
environmental risks.
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Mikroklimatické podmienky vplývajúce na zdravotný stav drevín
v urbanizovanom prostredí mesta Nitra
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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie
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Abstrakt
V urbanizovanom prostredí existuje množstvo faktorov, ktoré negatívne pôsobia na mestskú zeleň.
S rýchlim nárastom a rozvojom sídel a vôbec urbanizáciou je toto pôsobenie viditeľnejšie na samotných
drevinách. Zámerom práce bolo zhodnotenie mikroklimatických pomerov na lokalitách s rôznym pomerom
zastúpenia zelene a spevnenej plochy, stanovenie zdravotného stavu vybraných druhov drevín a určenie
pôvodcov poškodenia týchto drevín. Výskum prebiehal na dvoch lokalitách v intraviláne mesta Nitra
s vybranými drevinami, breza previsnutá (Betula pendula Roth.) a lipa malolistá (Tilia cordata Miller).

Kľúčové slová: teplota vzduchu; vlhkosť vzduchu; breza previsnutá (Betula pendula Roth.); lipa malolistá
(Tilia cordata Miller)
Úvod a formulácia cieľa
Dreviny sú už od nepamäti súčasťou života človeka, poskytovali mu útočisko, úkryt,
stavebný materiál. V minulosti bola úcta k drevinám a k celej prírode prepletená s vierou
a životným štýlom človeka. V súčasnosti majú pre človeka ešte väčší význam, pretože mu
pomáhajú skvalitniť a spríjemniť život v sídlach, kde na neho pôsobí veľké množstvo
negatívnych vplyvov.
Vegetácia v urbanizovanom prostredí má mnoho významných funkcií. Estetická
a krajinotvorná funkcia sa napríklad prejavuje v pozitívnom pôsobení vegetácie na psychiku
človeka, spríjemňuje jeho prostredie rozmanitosťou tvaru a pestrosťou farieb v priebehu roka
pôsobí esteticky a upokojujúco [1, 2, 3, 4, 5]. Za najvýznamnejšie môžeme považovať
mikroklimatickú a hygienickú funkciu. Mikroklimatická funkcia spočíva v ochladzovaní
urbanizovaného prostredia prostredníctvom vegetácie v teplých mesiacoch a v zabraňovaní
veľkých teplotných výkyvov počas dna a noci. Predovšetkým stromy a kry upravujú vlhkostné
pomery ovzdušia. Svojim priestorovým objemom a asimilačnou biomasou upravujú aj klímu,
teplotu vzduchu, slnečné žiarenie a prúdenie vzduchu [1, 2, 3]. Vegetácia pri plnení svojej
hygienickej funkcie ozdravuje ovzdušie pretože ho zbavuje oxidu uhličitého a vylučuje kyslík.
Z hľadiska očisťovania ovzdušia od choroboplodných látok majú význam prchavé látky
drevín s fytoncídnymi a detoxikačnými účinkami [1, 2, 3].
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Dnes už úcta k drevinám a k prírode nie je prepletená so životným štýlom človeka.
Pre svoje vlastné potreby začína zväčšovaním svojho životného priestoru, obmedzovať
životný priestor drevín, tým že ich začal vysádzať do kvetináčov, v blízkosti múrov, budov,
chodníkov obmedzil rast ich koreňových sústav. Pôdy, v ktorých stromy rastú sú zhutnené a
s nízkym obsahom pôdneho kyslíka. Plochy zelene sú vyrúbavané kvôli získavaniu nových
stavebných

pozemkov.

Takto

obmedzované

dreviny strácajú

schopnosť

odolávať

nepriaznivým vplyvom urbanizovaného prostredia, prestávajú si plniť svoje funkcie a sami,
v dôsledku týchto vplyvov chradnú, znižuje sa ich vitalita a majú slabý rast. Dreviny oslabené
vplyvom stále sa zhoršujúcej kvality urbanizovaného prostredia, imisií, nedostatku priestoru
pre rast, výkyvov počasia sa stávajú príťažlivými pre parazitické organizmy – fytopatogénne
huby a hmyz. Dlhodobým spolupôsobením parazitických organizmov a negatívnych vplyvov
prostredia sa tieto dreviny môžu stať nebezpečnými pre svoje okolie, pretože hrozí narušenie
ich stability, čím môže dôjsť k zlomom konárov a vývratom stromov, čo môže mať za
následok ujmy na majetku, zdraví, či dokonca životoch ľudí.
Stromy v urbanizovanom prostredí často trpia trvalými poraneniami, kedy býva ich
kôra poškodená. Výskyt poškodenia však neznamená okamžité hynutie stromu. Proces hynutia
sa predlžuje na niekoľko rokov, avšak v urbanizovanom prostredí konštantne narastá [6].
Je

potrebné

aby

človek

poznal

vyhovujúce

podmienky

pre

rast

drevín

v urbanizovanom prostredí a naučil sa správne vytvárať a zabezpečovať dlhodobé perspektívy
pre rast drevín, v závislosti najmä od ekologických a funkčných faktorov. Bez komplexného
zhodnotenia zdravotného stavu drevín a vhodnej starostlivosti bude plnohodnotné plnenie
funkcií oslabené a priaznivý účinok zelene sa bude znižovať.
Cieľom práce bolo zhodnotiť mikroklimatické pomery porastu na lokalitách s rôznym
pomerom výskytu zelene, stanovenie zdravotného stavu vybraných druhov drevín a určenie
pôvodcov poškodenia.

Materiál a metódy
Výber lokalít
Výskum sa realizoval vo vybraných častiach intravilánu mesta Nitra. Boli zvolené dve
modelové územia: Lokalita 1 Staré mesto – areál parkoviska za hlavnou poštou, plocha
s pomerom 0-50 % zelene a Lokalita 2 Staré mesto – Materská škola Párovce, plocha
s pomerom 51-100% zelene.

Základným kritériom voľby bol pomer zastavanej plochy

a plochy zelene na približne rovnako veľkých územiach, vytvorili sa dve kategórie, 0-50 %
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a 51-100 % zelene z celkovej plochy. Ďalším kritériom bola hustota dopravy v okolí. Výber
bol determinovaný aj druhovým výskytom stromov.
Výber drevín
Na sledovaných lokalitách sa vybrali dve modelové dreviny breza previsnutá (Betula
pendula Roth.) a lipa malolistá (Tilia cordata Miller). Bol zhodnotený ich zdravotný stav
a určili sa pôvodcovia poškodenia z odobratých vzoriek listov, kôry a z opadu.
Mikroklimatické činitele
Na modelových lokalitách boli inštalované meracie prístroje data loggery,
prostredníctvom ktorých prebiehal záznam teplotných a vlhkostných pomerov vzduchu o 7
hod, 14 hod a 24 hod. Prístroje boli osadené v poraste.
Hodnotenie zdravotného stavu
Na fytopatologické hodnotenie drevín podľa Juhásovej a kol. [7, 8]. sa používa 5
bodová stupnica:
z – zdravé – bez príznakov poškodenia
1. stupeň – na hodnotených stromoch sa ojedinele vyskytujú pôvodcovia ochorenia,
2. stupeň – výskyt mikroskopických a drevokazných húb, ktoré majú za následok čiastočné
presychanie stromu, na kmeni dutiny malých rozmerov, stabilita nie je narušená,
3. stupeň – v dôsledku infekcie hubami alebo poškodenia živočíšnymi škodcami usychajú
konáre v objeme 1/3 koruny, na kmeni sú stredne veľké dutiny spôsobené drevokaznými
hubami, drevokazným hmyzom, mechanickým poškodením, klimatickými faktormi
a podobne,
4. stupeň – hubové choroby, živočíšni škodcovia alebo abiotické činitele spôsobili usychanie
konárov v objeme ½ koruny, prevaha poškodených konštrukčných konárov, rozmerné dutiny
na kmeni, znížená stabilita stromu v dôsledku rozkladu drevokaznými hubami, odporúča sa
ošetrenie dutín, dezinfekcia, prípadne ponechať na dožitie,
5.stupeň – suchý alebo usychajúci strom v rozsahu viac ako 2/3 objemu koruny, rozsiahle
hniloby kmeňa, stabilita výrazne narušená, strom sa odporúča na výrub.
Spôsob poškodenia autori rozdeľujú do 89 skupín, napr.:
1. Suché tenké konáre: a/ bočné konáre, zatienené inými stromami, b/ vnútri koruny stromu,
c/ spodné, zatienené konáre,
...43. Poškodenie klimatickými faktormi a/bleskom, b/ snehom, c/ mrazová trhlina,
...57. Hrozí rozlomenie koruny,
58. Nevyfrézovaný peň,
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59. Malolistosť,
... 89.
Diagnostika pôvodcov ochorenia
Huby rastúce na živných médiách boli identifikované mikroskopicky. Pri izolácii
kultivácii sa postupovalo podľa Juhásovej a kol. (2004) [9]. Huby boli identifikované podľa
určovacích kľúčov Ellis, Ellis (1997) [10] a Brandenburger (1985) [11].
Zaznamenaný hmyz bol identifikovaný podľa kľúča Novák a kol. (1974) [12].

Výsledky a diskusia
Teplota a vlhkosť vzduchu boli merané v mesiaci jún v roku 2010. Vyrovnanejší
teplotný a vlhkostný priebeh bol na lokalite s vyšším zatupením zelene. Pri vlhkosti vzduchu
sme však neuvažovali o zrážkach, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú jej priebeh.

Obr. 1 Teplotné rozdiely o 7, 14 a 21 hodine v mesiaci jún 2010

Obr. 2 Vlhkostné rozdiely o 7, 14 a 21 hodine v mesiaci jún 2010

Na lokalitách bol rôzny stupeň poškodenia. Na lokalite 1 sú dreviny viac poškodené
nakoľko sú negatívne ovplyvňované stanovištnými podmienkami, nemajú dostatok priestoru
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pre rast. Na sledovaných lokalitách sa podarilo zaznamenať nasledovných pôvodcov
poškodenia:
Lipa: Diplodia sp. z konára, Alternaria sp. z konára, Epicoccum sp. z pukov, Phoma
sp. z pukov.

Obr. 3 Kultivácia, mycélium a spóry huby Epicoccum sp.

Na drevinách sa podarilo rozpoznať nasledovných hmyzích škodcov:
Lipa: Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) na kmeni, Pyrrhocoris apterus (L. 1758)
na báze kmeňa.
Breza: Euceraphis punctipennis (Zett, 1828) na listoch.

Tab. 1 Zhodnotenie priemerných stupňov poškodenia a najčastejších spôsobov poškodenia vybraných drevín

Lokalita

Drevina

Priemerný stupeň
poškodenia
(najčastejšie sa vyskytujúci
stupeň poškodenia)

Tilia cordata

3,3 (3)

Betula
pendula

3 (3)

Tilia cordata

1(1)

Betula
pendula

2 (2)

1

2

Najčastejší spôsob poškodenia
suché tenké konáre, suché konštrukčné
konáre, preriedla koruna, dutiny, zom
konárov, strom rastie v tesnej blízkosti
chodníka pre peších
suché tenké konáre, vošky, bzdôšky, strom
rastie v tesnej blízkosti chodníka pre peších
suché tenké konáre
suché tenké konáre, vošky, bzdôšky, strom
rastie v tesnej blízkosti pevného
murovaného plotu

Záver
Porovnaním plôch s rôznym zastúpením zelene a spevnenej plochy sme dospeli
k záveru, že mikroklíma ako aj zdravotný stav a výskyt škodcov je priaznivejší na lokalite
z vyšším zastúpením zelene. S takýmto zastúpením zelene je možné dosiahnuť vyrovnanejšie
teploty počas dňa a udržanie vlhkostného režimu. Zlepšenie zelene, v prípade lokality
s väčšinovým podielom zastavanej plochy, môžeme predpokladať, v prípade ak by došlo
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k lepšej starostlivosti zo strany správcov zelene mesta. O zeleň v mestách je potrebná
starostlivosť zo strany ľudí, vzhľadom k negatívnym faktorom ako je prašnosť, emisie, imisie,
nevhodné podmienky výsadby a pod., ktoré prispievajú k narúšaniu celovej mikroklímy
a k zhoršeniu zdravotného stavu drevín v urbanizovanom prostredí.
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Vplyv haldy lúženca bývalej Niklovej huty, š.p. v Seredi na okolité
poľnohospodárske pôdy
Zuzana Tatarková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava, Slovenská republika, tatarkova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Niklová huta, š.p. v Seredi ukončila svoju výrobu už v roku 1993, napriek tomu je daná oblasť stále
zaraďovaná medzi environmentálne najviac zaťažené oblasti Slovenska. Z haldy lúženca sa dostáva vplyvom
vodnej a veternej erózie technogénny materiál na okolité poľnohospodárske pôdy a spôsobuje tak ich značné
povrchové znečistenie. Vo všetkých skúmaných pôdnych profiloch boli v povrchových horizontoch zistené
nadlimitné obsahy niklu, v dvoch prípadoch boli obsahy extrémne vysoké. Hodnoty kobaltu okrem jedného
prípadu neprekračujú prístupné limity. Bola preukázaná závislosť medzi obsahmi Ni a Co v pôde
a vzdialenosťou od haldy.

Kľúčové slová: nikel; kobalt; halda lúženca; povrchové znečistenie

Úvod a formulácia cieľa
Niklová huta v Seredi bola postavená v rokoch 1959 – 1964 za účelom produkcie niklu
a kobaltu. Výroba bola zastavená v roku 1993 kvôli silnému znečisteniu vzduchu, pôdy
a podzemnej vody. Environmentálnu záťaž vo forme zvýšeného obsahu ťažkých kovov
spôsobuje asi 5,5 mil. ton lúženca uloženého na 50 ha pri bývalom podniku. V súčasnosti sa
odhaduje, že výmera poľnohospodárskych ekosystémov, kde možno predpokladať zvýšený
obsah Ni, Co a Cr je 1 500 ha poľnohospodárskej pôdy. Pôda v oblasti Seredi má 7 - 8
násobne vyššiu koncentráciu niklu než kontrolné oblasti v okolí Trenčína. Podľa výsledkov
analýz je však obsah sledovaných toxických kovov nižší ako prípustná hodnota [1].
Hodnota pôdnej reakcie je jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje obsah
ťažkého kovu v bioprístupnej forme. Mobilita niklu je nepriamo úmerná pH pôdy, znížením
pH sa zvyšuje jeho mobilita a tým aj príjem rastlinami. Kobalt je v alkalickom prostredí
nemobilný, v kyslých podmienkach sa jeho zlúčeniny ľahko rozpúšťajú.
Cieľom príspevku je zhodnotenie povrchového znečistenia poľnohospodárskych pôd
niklom a kobaltom spôsobené technogénnym materiálom z haldy lúženca.

Materiál a metódy
Skúmanou lokalitou bola halda lúženca bývalej Niklovej huty, š. p. Sereď
a poľnohospodárske pôdy v jej tesnej blízkosti. Terénny prieskum sa vykonal dňa 20.10. 2009

1304

ENVIRONMENTALISTIKA

rešpektujúc Príručku terénneho prieskumu a mapovania pôd [2].
Odobraté boli vzorky z haldy hlušiny ako aj vzorky poľnohospodárskej pôdy.
Materiál z haldy bol odoberaný z dvoch odberových miest. Na lokalite A bol
aplikovaný materiál umožňujúci rast rastlín a hlušina bola porastená vegetáciou. Odberové
miesto B nebolo upravené a bola odobratá len samotná hlušina.
Z poľnohospodárskej pôdy bolo zo siedmych sond odobratých 11 pôdnych vzoriek,
z troch miest iba z povrchového horizontu, zo štyroch miest z povrchového a substrátového
horizontu. Všetky vzorky z povrchových horizontov boli zmiešané.
Stanovené fyzikálne a chemické vlastnosti pôd a technogénneho materiálu z haldy:
-

zrnitosť, základná frakcionácia v %,
pH (H2O, KCl),
obsah Cox v % s prepočtom na obsah humusu v %,
obsah CaCO3 v %,
obsahy Ni a Co v mg/kg.

Rozbory boli vykonané v zmysle práce Hraško a kol. [3]. Zrnitosť bola určená podľa
textúrneho trojuholníka. Obsahy niklu a kobaltu boli stanovené vo výluhu lúčavky kráľovskej
a vyhodnotené v zmysle Zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
[4].
Tab. 1 Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde (v mg/kg suchej hmoty)
Pôdny druh

Ni

Co

Piesočnatá, hlinito-piesočnatá

40

15

Piesočnato-hlinitá, hlinitá

50

15

Ílovito-hlinitá, ílovitá, íl

60

20

Obr.1 Miesta odberu pôdnych vzoriek a vzoriek hlušiny (zdroj: Google Earth)
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Výsledky a diskusia
Hlušina na odberovom mieste A je veľmi silne alkalická, čo je spôsobené aplikovaným
materiálom. Ten taktiež silne vplýva na obsah organického uhlíka (vysoký obsah), obsah
humusu (silne humózna) ako aj obsah uhličitanov (silne vápenatá). Na rozdiel od toho
vykazuje hlušina z odberového miesta B výrazne iné hodnoty – materiál je slabo alkalický
s veľmi nízkym obsahom organického uhlíka, je slabo humózny a slabo vápenatý.
Aplikovaný materiál nielen že výrazne vplýva na chemické vlastnosti hlušiny, ale má
výrazný vplyv na znižovanie obsahov niklu a kobaltu v nej. Na čiastočne rekultivovanom
odberovom mieste A sú hodnoty niklu 2,6 krát nižšie, hodnoty kobaltu 2,5 krát nižšie
v porovnaní s odberovou lokalitou B.
Tab. 2 Vlastnosti hlušinového materiálu
odberové
miesto

hĺbka odberu
(cm)

pH/
H 2O

pH/
KCl

Cox
(%)

humus
(%)

CaCO3
(%)

Ni
(mg/kg)

Co
(mg/kg)

A

10-15

piesčito-hlinitá 9,23

8,96

2,5

4,31

42

1066

181

B

0-10

hlinito-piesčitá

7,72

0,26

0,45

3,8

2755

448

zrnitosť

7,8

Podľa pôdneho portálu [5] sa na skúmanej lokalite nachádzajú čiernice kultizemné, čo
potvrdil aj uskutočnený prieskum. Rekultivovaný technogénny materiál na halde klasifikuje
Sobocká & Poltárska [6] ako antrozem iniciálnu. Nerekultivovanú časť haldy nepovažujeme
za pôdny materiál.
Ako ukazuje tabuľka 3 študované poľnohospodárske pôdy sú stredne alkalické,
povrchové a substrátové horizonty majú v priemere stredný obsah organického uhlíka. Obsah
humusu vo všetkých pôdnych profilov smerom do hĺbky klesá, povrchové horizonty sú silne
humózne, zatiaľ čo substrátové len stredne humózne. Obsahy CaCO3 kolíšu v povrchových
horizontoch od 0,05 do 2,56 %, čo zodpovedá bezuhličitanovej až slabo vápenatej pôde.
Substrátové horizonty sú vápenaté.
Tab. 3 Vlastnosti poľnohospodárskej pôdy v blízkosti haldy hlušiny

sonda
č.

hĺbka odberu
(cm)

1

5-15

2

5-15

zrnitosť
piesčitohlinitá
ílovito hlinitá

pH/H2O pH/KCl Cox (%)

humus
(%)

CaCO3
(%)

Ni
(mg/kg)

Co
(mg/kg)

8,23

7,5

1,71

2,95

3,5

64,3

7,93

8,13

7,23

1,83

3,15

0,6

72,9

9,85
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2

50-60

3

5-15

4

5-15

4

50-60

5

12-20

5

80-90

6

10-20

6
7

piesčito ílovito hlinitá
ílovito hlinitá
piesčitohlinitá
ílovito hlinitá
ílovito hlinitá
ílovito hlinitá

8,2

7,45

0,83

1,44

9,5

23,3

6,43

8,13

7,42

2,12

3,65

0,9

111,6

19,95

8,33

7,73

1,72

2,97

2,56

1968

316

8,14

7,24

1,53

2,64

11,5

144,3

23,43

8

7,06

1,71

2,95

0,05

84,1

14,8

8,2

7,32

1,04

1,8

20

26,2

7,62

hlinitá

8,3

7,43

1,77

3,05

6,5

51,4

8,2

30-40

hlinitá

8,3

7,54

1,7

2,92

13,8

24,8

5,88

10-20

ílovito hlinitá

8

7,26

1,71

2,95

1,35

64,9

12,5

Mobilitu ťažkých kovov výrazne ovplyvňuje pôdna reakcia. Keďže poľnohospodárske
pôdy na záujmovom území sú stredne alkalické, v daných podmienkach je kobalt nemobilný
a mobilita niklu je tiež značne obmedzená.
Hlušinový materiál sa dostáva na poľnohospodársku pôdu vplyvom vodnej aj veternej
erózie. Hodnoty niklu a kobaltu stanovené na poľnohospodárskych pôdach preukazujú slabý
až výrazný vplyv haldy lúženca.
Najviac ovplyvnené sú pôdy najbližšie k halde, pôdne profily 3, 4 a 5, v ktorých boli
stanovené najvyššie obsahy niklu a kobaltu.
Z východnej a južnej strany haldy neexistuje žiadna bariéra, ktorá by zabraňovala
prenikaniu hlušiny vplyvom vodnej erózie na pôdu. To potvrdzujú aj maximálne hodnoty
oboch ťažkých kovov namerané v pôdnych profiloch 3 a 4. Zo západnej strany vedie
železničná trať, ktorá do určitej miery bariéru predstavuje, preto sa technogénny materiál
z haldy dostáva na túto poľnohospodársku pôdu len prostredníctvom veternej erózie. Tomu
zodpovedajú aj samotné obsahy niklu a kobaltu stanovené v pôdnych profiloch 5, 6 a 7.
Kobalt neprekračuje limity prípustného znečistenia v žiadnom z týchto profilov. Hodnoty
niklu sú výraznejšie zvýšené len pri profile č. 5 v rámci povrchového horizontu (1,4 násobne),
ktorý sa nachádza najbližšie k halde.
V prípade pôdnych profilov 1 a 2 je povrchové znečistenie spôsobené iba veternou
eróziou. Boli zaznamenané zvýšené hodnoty niklu, zistené obsahy kobaltu sú pod limitnými
hodnotami. Obsahy Ni presahujú prípustné limity znečistenia v priemere 1,25 krát.
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Obr. 2 Obsahy niklu a kobaltu v povrchových horizontoch poľnohospodárskej pôdy

Extrémne vysoké obsahy oboch ťažkých kovov vykazuje pôdny profil č. 4, ktorý bol
umiestnený v bezprostrednej blízkosti haldy (obr. 1, 2, 3). Vo vzdialenosti približne 20 m od
úpätia haldy je na pôde vytvorený pás hlušiny čiernej farby so šírkou cca. 5 m. Výrazne
zvýšené obsahy niklu a kobaltu boli zaznamenané v povrchovom ako aj substrátovom
horizonte, namerané hodnoty mnohonásobne prekračujú limity prípustného znečistenia (viď.
tab. 3). V hĺbke 40-50 cm pozorujeme silný vplyv povrchového znečistenia prejavujúci sa
výraznými čiernymi škvrnami.

Obr. 3 Pohľad z haldy hlušiny na poľnohospodársku pôdu. Tmavé sfarbenie pôdy je spôsobené materiálom
z haldy, ktorý sa dostáva na pôdu vplyvom vodnej erózie (foto: autor)

Záver
Existujúca halda lúženca predstavuje značné environmentálne riziko. V prípade
skúmaných poľnohospodárskych pôd boli zistené nadlimitné množstvá niklu, prekročené
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limity kobaltu boli zistené len v jednom prípade. Povrchové znečistenie pôd spôsobené
niklom úzko súvisí s ich vzdialenosťou od haldy lúženca ako aj existujúcou bariérou v podobe
železničnej trate západne od haldy. Pôdne profily 3 a 4, ktoré boli umiestnené najbližšie k
halde vykazujú najväčšie znečistenie oboma ťažkými kovmi. Bioprístupnoť niklu ako aj
kobaltu je obmedzovaná pôdnou reakciou. Napriek tomu, že v alkalických podmienkach je ich
mobilita nízka, resp. žiadna, dochádza východne od haldy k výraznému povrchovému
znečisteniu pôd, ktoré sú však stále využívané na poľnohospodárske účely.
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Pôdy Žitného ostrova a ich vplyv na retenciu herbicídu MCPA
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Abstrakt
Laboratórne štúdium sorpcie MCPA v pôdach bolo realizované metódou nádobkových
experimentov. Hodnotený bol vplyv vlastností pôd: obsah a kvalita organickej hmoty, ílových
minerálov, pôdne pH a katiónová výmenná kapacita (CEC) na sorpciu MCPA vo vzorkách
troch pôdnych typov odobratých z oblasti Žitného ostrova. Počiatočné koncentrácie MCPA
pri sorpčných experimentoch boli v rozsahu 0,5–30 mg l-1. Priebeh sorpcie MCPA v pôdach
najlepšie popisujú Freundlichove sorpčné izotermy (N<1). Naviazané množstvo MCPA
v pôdach klesalo nasledovne: 2A>2B>3A>1A>3B>1B>1C. Sorpcia MCPA bola ovplyvnená
najmä celkovým množstvom organickej hmoty, obsahom fulvokyselín a pôdnym pH.

Kľúčové slová: MCPA; sorpcia; pôdna organická hmota; pH; ílové minerály

Úvod a formulácia cieľa
V posledných desaťročiach sa stala aplikácia herbicídnych prípravkov na pôdu
neodmysliteľnou súčasťou moderného poľnohospodárstva. Ich používanie však môže
negatívne vplývať na necieľové organizmy a na ostatné zložky životného prostredia. Retencia
herbicídov je jeden z kľúčových procesov odohrávajúcich sa v pôde hneď po ich aplikácii
a ovplyvňuje ostatné transportné a degradačné mechanizmy ako aj toxicitu herbicídov.
Priebeh sorpcie je ovplyvnený veľkým množstvom faktorov, medzi ktoré patria fyzikálnochemické vlastnosti pôd, najmä celkové množstvo, kvalita a forma organickej hmoty,
zastúpenie a množstvo ílových minerálov, pôdne pH, katiónová výmenná kapacita (CEC),
textúra

a

vlhkosť

pôdy.

MCPA

(2-metyl-4-chlórofenoxyoctová

kyselina)

patrí

k najpoužívanejším herbicídom v oblasti Žitného ostrova, na celom Slovensku [1], ale aj
v celosvetovom meradle [2]. V dôsledku slabo kyslého charakteru sa MCPA vyznačuje
obmedzenou sorpciou na pôdne komponenty.
Cieľom tejto štúdie je na základe laboratórnych experimentov a následného
štatistického spracovania výsledkov zhodnotiť vplyv pôdnych vlastností na retenciu MCPA
v troch pôdnych typoch bežne sa vyskytujúcich v oblasti Žitného ostrova.
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Materiál a metódy
Na experimentálne štúdium sorpcie MCPA boli použité vzorky troch pôdnych typov
(černozem kultizemná karbonátová, čiernica kultizemná karbonátová a fluvizem kultizemná
karbonátová), ktoré boli odobraté z ornej pôdy v katastroch obcí Most pri Bratislave
a Lehnice, okres Dunajská Streda. Vzorky pôd boli voľne usušené na vzduchu,
rozdrvené, preosiate cez sito s priemerom oka 2 mm a následne analyzované podľa metodík
Fiala et al. [3]. Vybrané vlastnosti študovaných pôd sú uvedené v tab. 1.

Tab. 1 Vybrané fyzikálno-chemické vlastnosti pôd.

Ozn.

Pôdny typ

1/A
1/B
1/C
2/A
2/B
3/A
3/B

Černozem
Černozem
Černozem
Čiernica
Čiernica
Fluvizem
Fluvizem

Hĺbka horizontu
(cm)
0-15
30-40
90-110
0-15
30-40
0-15
40-60

TOC
(%)
2,087
1,387
0,578
4,411
2,311
1,473
0,885

HK
(%)
0,422
0,299
0,130
0,887
0,529
0,233
0,133

FK
(%)
0,288
0,230
0,099
0,761
0,343
0,281
0,170

Íl
(%)
15,04
16,41
17,68
7,16
13,23
10,82
9,93

pH
(H2O)
7,825
8,025
8,235
7,685
7,990
7,905
8,115

pH
(KCl)
7,275
7,545
7,665
7,310
7,525
7,415
7,550

CEC
(cmol+ kg-1)
26,15
26,53
21,13
41,55
33,04
19,34
18,67

Študovaný bol herbicíd MCPA s analytickou čistotou 99 %. MCPA je slabá organická
kyselina, ktorej hodnota disociačnej konštanty pKa =3,07, čo znamená, že pri pH>3,07 bude
podliehať disociácii a v pôde sa bude vyskytovať prevažne v ionizovanej aniónovej forme.
Súčasne sa MCPA vo vode veľmi dobre rozpúšťa: Sw=273,9 mg l-1 pri pH=7 a t=25 °C [4].
Sorpčné experimenty boli realizované v laboratórnych podmienkach metódou
nádobkových experimentov približne podľa OECD normy č. 106 [5] nasledovne: do
sklenených centrifugačných skúmaviek sa navážilo po 3 g pôdnej vzorky, pridal sa 0,01 M
roztok KCl s obsahom biocídnej zložky NaN3 s koncentráciou 200 mg l-1, ktorá bráni
mikrobiálnej degradácii herbicídu počas trvania experimentu. Skúmavky sa uzavreli
a pretrepávali v miestnosti bez prístupu svetla na trepačke do ustálenia iónovej sily roztoku po
dobu 24 hodín. Následne sa do skúmaviek pridal 0,01 M roztok KCl s obsahom NaN3
a MCPA tak, aby sa dosiahol celkový objem roztoku 5 ml s počiatočnými koncentráciami
MCPA približne 0,5, 5, 10, 15, 20 a 30 mg l-1. Nádobky sa opäť uzavreli a premiešavali 24
hodín. Po ustálení rovnováhy sa skúmavky centrifugovali 15 minút pri 3500 ot. min-1, vodný
roztok sa oddelil pipetou a rovnovážna koncentrácia MCPA sa stanovila metódou vysoko
účinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) s fluorescenčným detektorom. Všetky
experimenty boli realizované v dvoch paralelných meraniach a do série boli zaradené aj
„slepé“ nádobky bez obsahu pôdy len s čistým roztokom MCPA s požadovanou počiatočnou
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koncentráciou, ktoré slúžili na kontrolu, či nedochádzalo k sorpcii MCPA na steny nádobiek
alebo k stratám v dôsledku degradácie.
Na určenie intenzity sorpcie boli použité sorpčné izotermy, distribučný koeficient Kd
(l kg-1) a distribučný koeficient normalizovaný na podiel organického uhlíka v pôde Koc
(l kg-1), ktoré sa vypočítajú zo vzťahov:

Kd =

S
C

K oc =

Kd
oc

[I.]

[II.]

kde C (mg l-1) je rovnovážna koncentrácia MCPA v roztoku stanovená analyticky, S (mg kg-1)
je rovnovážna koncentrácia MCPA v pevnej fáze a oc (%) je obsah organického uhlíka v
pôde. Na zhodnotenie vplyvu pôdnych vlastností na sorpciu herbicídu MCPA boli použité
vhodné štatistické metódy: analýza hlavných komponentov (PCA) a korelačná analýza.

Výsledky a diskusia
Na základe nameraných rovnovážnych koncentrácií boli použítím rovníc I. a II.
vypočítané hodnoty rozdeľovacích koeficientov pre jednotlivé pôdy (tab. 2).

Tab. 2 Rozsah hodnôt distribučných koeficientov Kd a Koc hodnotiacich sorpciu MCPA v pôdach pri
počiatočných koncentráciách MCPA 0,5 - 30 mg l-1.

Vzorka
Kd (l kg-1)
Koc (l kg-1)

1/A
0,34-0,72
0,16-0,35

1/B
0,22-0,63
0,16-0,45

1/C
0,19-0,50
0,33-0,87

2/A
0,83-1,31
0,19-0,30

2/B
0,41-1,39
0,18-0,60

3/A
0,49-0,91
0,33-0,62

3/B
0,32-0,57
0,36-0,64

Pre porovnanie intenzity sorpcie MCPA v pôdach pri rôznych počiatočných
koncentráciách boli zostrojené sorpčné izotermy (obr. 1), ktoré majú nelineárny tvar
zodpovedajúci Freundlichovej sorpčnej izoterme s N<1, v prípade pôdnej vzorky 3/B N>1.
Prevažne konvexný tvar sorpčných izoteriem indikuje prevahu adsorpčných procesov. S
rastúcou koncentráciou MCPA v roztoku dochádza k postupnému obsadzovaniu
najdostupnejších sorpčných miest na povrchu sorbentov. Podobný tvar sorpčných izoteriem
zaznamenali pre MCPA aj Hiller et al. [6].
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Obr. 1 Freundlichove sorpčné izotermy MCPA v pôdach.

Na posúdenie, ktoré pôdne vlastnosti v najväčšej miere ovplyvňujú variabilitu
sorpčných procesov slúži viacrozmerná štatistická metóda: analýza hlavných komponentov
(PCA), ktorá odhalí skryté vzťahy a korelácie medzi premennými. Ordinačný graf
premenných (obr. 2) naznačuje, že celkové množstvo organického uhlíka (TOC) a obsah
fulvokyselín (FK) sa podieľajú na variabilite distribučných koeficientov Kd pri obidvoch
zvolených počiatočných koncentráciách MCPA v roztoku (0,5 a 10 mg l-1). Aktívne
a výmenné pH čiastočne ovplyvňujú aj variabilitu Koc. Vzájomnú koreláciu medzi
premennými potvrdzujú aj štatisticky významné hodnoty korelačných koeficientov R (pri
p<0,05) a významnosť vplyvu pôdnej vlastnosti na variabilitu závisle premennej Kd určujú
koeficienty determinácie R2 (tab. 3). Sorpcia MCPA rastie so stúpajúcim TOC, FK a s
klesajúcim pôdnym pH. Významný vplyv TOC, FK a pH na sorpciu MCPA a iných kyslých
herbicídov bol potvrdený aj v prácach autorov Haberhauer et al. [7], Spadotto & Hornsby [8],
Jacobsen et al. [9].
Tab. 3 Niektoré štatisticky významné korelačné koeficienty R a koeficienty determinácie R2 pre závisle
premennú Kd a pre nezávisle premenné TOC, FK a pH (H2O) pri dvoch počiatočných koncentráciách.
TOC

FK

pH (H2O)

Kd

R

0,94

0,94

-0,93

c0=0,5 mg l-1

R2

0,88

0,88

0,86

Kd

R

0,90

0,93

-0,85

c0=10 mg l-1

R2

0,81

0,81

0,73
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1,0
HK/FK

Druhý hlavný komponent 16,48%

Íl
0,5
CEC
pH (KCl)

HK
TOC
0,0
FK
mg l-1
Kd 0,5
Kd 0,5 mg l-1

pH (H20)
Koc 0,5 mg l-1

Kd 10 mg l-1
-0,5

Koc 10 mg l-1

-1,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Prvý hlavný komponent 71,67%
Obr. 2 Ordinačný graf premenných

Záver
Sorpcia slabo kyslého herbicídu MCPA je ovplyvnená najmä nasledovnými pôdnymi
vlastnosťami: celkovým množstvom organickej hmoty, obsahom fulvokyselín a pôdnym pH.
Priebeh sorpcie najlepšie popisujú Freundlichove sorpčné izotermy (N<1). Intenzita sorpcie
MCPA klesala v pôdach nasledovne: 2A>2B>3A>1A>3B>1B>1C.
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Hodnotenie vplyvov činností na krajinu za roky 2005 až 2010 na území
severozápadného regionálneho rozvojového pólu Bratislavy
Monika Vyskupová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; monikavyskupova@gmail.com

Abstrakt
Jednou z najvýznamnejších rozvojových aktivít súčasnej spoločnosti je výstavba, ktorou si človek
vytvára základné podmienky pre svoj život. Práve v čase najväčšieho rozmachu človeka vo svojom prostredí je
potrebné jeho činnosť regulovať, resp. usmerňovať vývoj, aby bol nielen prínosom pre ľudstvo, ale aby zároveň
nadväzoval na jestvujúce danosti krajiny, t.j. prírodného a socio-ekonomického prostredia. Týmto spôsobom
bude možné zachovať udržateľný vývoj spoločnosti. Práve proces posudzovania vplyvov činností na životné
prostredie je jedným z nástrojov udržateľného rozvoja. Jeho hlavnou funkčnou náplňou je analyzovať možné
vplyvy navrhovaných zámerov a zhodnotiť ich význam a pôsobenie ešte pred samotnou realizáciou, čím sa môže
predísť nepriaznivým dopadom na prírodné prostredie, obyvateľstvo a krajinu.

Kľúčové slová: výstavba; hodnotenie; vplyv; krajina; severozápadný regionálny rozvojový pól Bratislavy

Úvod a formulácia cieľa
Bratislava ako hlavné mesto SR patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim mestám Slovenskej
republiky.

Expanzívny

hospodársky,

urbanistický

i sociálny

rozvoj

zasahuje

i jej

bezprostredné okolie. Jedným z takto ovplyvňovaných území je aj severozápadný okraj
hlavného mesta, v tejto súvislosti označovaný v územnom pláne ako severozápadný
regionálny rozvojový pól [1]. Do tejto oblasti spadajú bratislavské mestské časti Záhorská
Bystrica a Devínska Nová Ves ako aj susediace mesto Stupava.
Rozvojová činnosť, ktorá najviac zasahuje ich územia, je neustále sa rozširujúca
výstavba – jedná sa o najvýznamnejší antropogénny faktor ovplyvňujúci všetky zložky
prírodného prostredia, obyvateľstvo a jeho aktivity i samotnú krajinu. Nárast stavebnej
činnosti v tomto regióne prináša so sebou prioritne rozšírenie ponuky bývania a nové
pracovné príležitosti v rozširujúcich sa priemyselných podnikoch a voľnočasové aktivity pre
obyvateľov. Avšak jedným zo sprievodných javov je dopad realizácie týchto činností na
životné prostredie, na samotnú krajinu. Účinným nástrojom, ktorým možno predísť
nepriaznivým dopadom činností na prírodné prostredie, krajinu a zdravie obyvateľov je
posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie [2]. Na Slovensku je tento proces
zakotvený zákonom NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [3]. Práve týmto
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spôsobom je možné upozorniť na pravdepodobné negatívne účinky výstavby ešte v rannom
štádiu projektov a následne navrhnúť opatrenia na ich zmiernenie či elimináciu.
Hlavným prostriedkom na identifikovanie a analýzu dopadov činností na životné
prostredie je hodnotenie vplyvov na životné prostredie. Ide o komplexné zistenie, opísanie
a vyhodnotenie predpokladaných vplyvov činností na životné prostredie, vrátane porovnania
s jestvujúcim stavom v mieste ich realizácie [2].
Cieľom tejto práce je zhodnotiť vplyvy posudzovaných činností v ostatných rokoch
2005 – 2010 na krajinu záujmového územia, tzn. na krajinnú štruktúru, krajinný obraz
a chránené územia, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability.

Materiál a metódy
Vstupnými údajmi pre prácu boli získané poznatky o prírodnom prostredí
a socioekonomickej situácii sledovaného územia z dostupnej literatúry a príslušných úradov.
Záujmovým územím je severozápadný regionálny rozvojový pól Bratislavy, t.j. mestské časti
Bratislavy ako Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica a mesto Stupava.
Ďalším krokom bolo oboznámenie sa s posudzovanými činnosťami za roky 2005 až
2010, ktorých realizácia sa uskutočnila, príp. sa plánuje v uvedenom území. Hlavným
zdrojom informácií o všetkých činnostiach a súvisiacich dokumentoch bol informačný portál
o životnom prostredí MŽP SR [4]. Ako súčasť ich identifikácie bolo pre účely príspevku
vytvorené grafické znázornenie ich umiestnenia v danom území (obr. 1).
Práca ďalej vychádzala z analýzy vplyvov činností na životné prostredie a ich
následného hodnotenia s dôrazom na krajinnú štruktúru, jej obraz a chránené územia vrátane
prvkov územného systému ekologickej stability. Metóda použitá pre posúdenie významnosti
vplyvov bola metóda základných hodnotiacich matíc [2]. Jedná sa o dvojdimenzionálnu
tabuľku, ktorá na jednej osi obsahuje vplyvy na krajinu a na druhej osi etapu realizácie
projektu. V jednotlivých bunkách tabuľky je vyjadrená významnosť vplyvov vzostupne v
hodnotách 0 až 4 na základe nasledovných piatich kategórií: bez vplyvu, nevýznamný vplyv,
málo významný vplyv, významný vplyv a veľmi významný vplyv.

Výsledky a diskusia
Sledovaným územím v práci sú katastrálne územia bratislavských mestských častí
Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica ako aj mesta Stupava. Záujmové územie leží na
západnom Slovensku na strete pohoria Malé Karpaty a Borskej nížiny [5]. Spoločným prvkom
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sídel je prevládajúca poľnohospodárska pôda s výrazným podielom ornej pôdy, ktorá tvorí
vyše 50 % každého územia [6]. Veľká časť tejto poľnohospodárskej pôdy nie je v súčasnosti
obhospodarovaná, mnohé takéto plochy sú v schválených rozvojových dokumentoch
označované za rozvojové plochy najmä s ťažiskovom funkciou bývania a občianskej
vybavenosti.
V rokoch 2005 – 2010 bolo v sledovanom území navrhovaných 35 činností, z toho
v Devínskej Novej Vsi 18, v Záhorskej Bystrici 9 a v Stupave 5, pričom 3 činnosti sú v tomto
severozápadnom regionálnom rozvojovom póle Bratislavy totožné.
Na základe vytvoreného prehľadu posudzovaných činností v území za posledných päť
rokov možno skonštatovať, že rozvoj tohto regiónu je zameraný predovšetkým na zvýšenie
počtu obytných možností s vytvorením súvisiacich plôch občianskej vybavenosti. Druhou
spádovou činnosťou je rozširovanie priemyselných plôch na území Devínskej Novej Vsi,
pričom o tento rozvoj sa zaslúžil najmä priemyselný podnik Volkswagen Slovakia, a.s. Na
obrázku č. 1 je znázornené umiestnenie jednotlivých činností v záujmovom území, ktoré je
takmer výlučne na dnes nevyužívanej poľnohospodárskej pôde.
Pri súhrnnom zhodnotení vplyvov všetkých 35 činností na krajinnú štruktúru možno
skonštatovať, že vo väčšine zámerov bolo situovanie činností lokalizované na dlhšie
neobrábaných poľnohospodárskych plochách, predovšetkým na ornej pôde a trvalých trávnych
porastoch, ktoré nadväzovali na existujúce obytné alebo priemyselné zóny. V priemyselnej
zóne Devínskej Novej Vsi bolo viacero navrhovaných činností, ktoré boli prispôsobené
požiadavkám trhu - išlo predovšetkým o rozšírenie kapacít a rekonštrukcie jestvujúcich
objektov priemyselných areálov. Z toho dôvodu je zrejmé, že vplyv na krajinnú štruktúru
v prípade zmeny prvku krajinnej štruktúry „poľnohospodárska pôda“ na „ostatnú plochu“
resp. „plochu občianskej vybavenosti“ je významný, keďže ide spolu o približne 136,59 ha
pôdy.
Pre nevyužívané poľnohospodárske plochy nie je charakteristická vysoká druhová
diverzita, zastúpenie rastlinných a živočíšnych druhov je ovplyvnené silným antropickým
vplyvom. Preto sa tu vyskytujú predovšetkým ruderálna vegetácia s občasnými náletovými
druhmi drevín a synantropné živočíchy viažuce sa na biotopy ľudských sídel. Výstavbou
navrhovaných činností na týchto plochách sa krajinná silueta výrazne zmení, doteraz otvorená
poľnohospodárska pôda sa zmení na prevažne spevnené plochy s vysokou mierou zastavanosti
a novými výškovými dominantami. V tejto súvislosti je zrejmá snaha navrhovateľov zmierniť
uvedené vplyvy vhodným napojením na jestvujúce blízke objekty navrhovanými
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sadovníckymi úpravami.

Obr. 1 Umiestnenie posudzovaných činností v záujmovom území

Všetky navrhované lokality na výstavbu sa nachádzajú v základnom I. stupni ochrany
v zmysle zákona č. 543/ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
[7]. Vplyvy na chránené územia a chránené prvky súborne hodnotím ako nevýznamné, pretože
žiadna z činností vo fáze realizácie ani počas prevádzky priamo negatívne nevplýva na
vyhlásené chránené územia a lokality siete NATURA 2000 (chránené vtáčie územia a územia
európskeho významu). Územia sa vo väčšine prípadov v dotyku s týmto lokalitami ani v ich

1319

ENVIRONMENTALISTIKA

blízkom okolí nevyskytovali.
V každom z hodnotených území sa vyskytuje viacero prvkov začlenených do ich
územných systémov ekologickej stability. V blízkosti priestorov navrhovaných na výstavbu sa
však v prevažnej miere tieto prvky nevyskytujú. V ojedinelých prípadoch okrajmi území
preteká časť regionálneho biokoridoru Stará Mláka, na ktorú ale realizácia činností nebude
mať vzhľadom na jej konkrétne situovanie žiaden vplyv.

Tab. 1 Hodnotiaca matica významnosti vplyvov posudzovaných činností na krajinu. Vysvetlivky: 0 - bez vplyvu,
1 - nevýznamný vplyv, 2 - málo významný vplyv, 3 - významný vplyv, 4 - veľmi významný vplyv
počas výstavby
činnosti
vplyvy na krajinnú
štruktúru
vplyvy na krajinný
obraz

počas prevádzky
činnosti

2

3

3

4

vplyvy na biotu

2

1

vplyvy na chránené
územia

1

1

vplyvy na ÚSES

1

1

Zo súborného hodnotenia významnosti vplyvov posúdených činností (Tab. 1) vyplýva,
že najviac ovplyvneným výstavbou v severozápadnom rozvojovom regionálnom póle
hlavného mesta SR Bratislavy je krajinný obraz a štruktúra krajiny. Predovšetkým výstavba
obytných a polyfunkčných súborov výrazne ovplyvňuje krajinnú siluetu, kde sa doteraz
dominujúce otvorené plochy poľnohospodárskej pôdy zmenia na v prevažnej miere zastavané
spevnené plochy.

Záver
Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov posudzovaných činností na krajinu
severozápadného regionálnemu rozvojovému pólu v rokoch 2005 – 2010 možno
skonštatovať, že významnými vplyvmi posudzovaných činností v záujmovom území sú
vplyvy na krajinnú štruktúru, ktorá je vybudovaním nových obytných plôch, plôch občianskej
vybavenosti, priemyselného využitia a dopravnej a technickej infraštruktúry zreteľne
ovplyvnená – ide o vnášanie nových štruktúrnych prvkov do pôvodne poľnohospodárskej
krajiny a o zásadné zmeny funkčného využívania lokalít. Najvýznamnejším vplyvom je dopad
činností na krajinný obraz. Jedná sa o priamy vplyv trvalého charakteru, vytvorený vnášaním
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nových prvkov do otvorenej nížinnej krajiny. Na základe preštudovaných návrhov činností
však možno skonštatovať, že nie vždy je rešpektovaná jestvujúca urbanistická kompozícia
sídel, t.j. navrhované činnosti sa snažia obsiahnuť predovšetkým dopyt obyvateľstva
a v maximálnej možnej miere navýšiť počet možností bývania, pričom ale nedodržiavajú
charakteristický vidiecky ráz územia. Ide najmä o architektonické riešenie navrhovaných
obytných a polyfunkčných objektov, ich nevhodné výškové pomery a prílišnú mieru
zastavanosti lokalít.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Hlavné mesto SR Bratislava (2007) Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, p. 38

[2]

Pavličková K., Kozová M. a kol. (2009) Posudzovanie vplyvov činností na životné
prostredie, Vysokoškolský učebný text, PriF UK, Univerzita Komenského, Bratislava,
CD ROM, p. 122

[3]

Zákon Národnej Rady SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[4]

Enviroportál [Citované 20. február 2011] < http://eia.enviroportal.sk/zoznam>

[5]

Mazúr E., Lukniš M. (2002) Geomorfologické jednotky 1 : 1 000 000. Atlas krajiny
Slovenskej republiky. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Slovenská
agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, p. 88

[6]

Štatistický

úrad

Slovenskej

Republiky

[Citované

24.

február

2011]

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=97>
[7]

Zákon Národnej rady SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov

1321

1322

GEOGRAFIA

Spracovanie klimatických údajov pre metodiku hodnotenia energickej
efektívnosti tepelných čerpadiel na území SR
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Abstrakt
Cieľom práce ŠVK je spracovanie klimatických údajov, ktoré sú nevyhnutné pre metodiku hodnotenia
tepelných čerpadiel na území Slovenskej republiky. V zásade sa jedná o celkovú ročnú početnosť teplôt
vonkajšieho vzduchu a ročnú kumulatívnu početnosť vonkajšej teploty vzduchu. Použitie vyhodnotených
hodinových teplôt vzduchu má široké uplatnenie napríklad v oblasti vykurovania, možnosť diferencovania
rozdielnej náročnosti financovaní vykurovania objektov štátnej správy vzhľadom na ich geografickú
polohu, ďalšie spracovanie týchto hodnôt tvorí základnú prílohu EN 15 316-4-2, ktorá sa venuje energetickému
hodnoteniu tepelných čerpadiel.

Kľúčové slová: tepelné čerpadlo; klimatická klasifikácia; vykurovanie, kumulatívna početnosť
Úvod a ciele práce
Cieľom práce bolo vytvorenie metodiky, ktorá by hodnotila celkovú ročnú početnosť
teplôt vonkajšieho vzduchu, ročnú kumulatívnu početnosť vonkajšej teploty vzduchu
a výpočet stupňohodín vykurovania na základe hodinových meraní teploty vzduchu
v miestach s vybranými klimatologickými stanicami. Postup práce bol vypracovaný
na základe normy EN 15 316-4-2, Národná príloha A [1].

Materiál a metódy
Pri práci boli použité údaje zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a išlo o 26
meteorologických staníc (Tab. 1, Obr. 1), ktoré v súčasnosti merajú hodnoty teploty vzduchu
v hodinovom intervale prostredníctvom automatických meteorologických staníc. Údaje tvoria
desaťročný rad hodinových pozorovaní v období 2000 - 2009, ale začiatok a koniec radov nie
je totožný kvôli nedostupnosti starších údajov z niektorých staníc.
Tab. 1 Vybrané meteorologické stanice na Slovensku (Zdroj: SHMÚ)
Názov meteorologickej
stanice
Kuchyňa, Nový dvor
Bratislava-Koliba
Bratislava-letisko
Jaslovské Bohunice
Piešťany
Dolný Hričov
Nitra-Veľké Janíkovce

Nadmorská
výška (m n. m.)
206
287
131
178
163
309
135
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Pokračovanie Tab. 1 Vybrané meteorologické stanice na Slovensku (Zdroj: SHMÚ)
Názov meteorologickej
stanice

Nadmorská
výška (m n. m.)

Mochovce
Hurbanovo
Prievidza
Dudince
Donovaly
Sliač
Chopok
Liesek
Boľkovce
Lomnický štít
Štrbské pleso
Poprad
Telgárt
Gánovce
Kojšovská hoľa
Košice-letisko
Tisinec
Milhostov
Kamenica nad Cirochou

206
115
260
140
992
313
2005
692
187
2635
1354
694
901
703
1242
230
216
104
176

Obr. 1 Rozmiestnenie vybraných meteorologických staníc na Slovensku

Vzhľadom na nemožnosť osobnej kontroly automatických meteorologických staníc
a tým pádom ich nespoľahlivosť, v niektorých prípadoch nastal problém nehomogenity
teplotných radov. Dopĺňanie hodinových hodnôt teploty vzduchu je menej presné, ako
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dopĺňanie napríklad priemerných mesačných teplôt vzduchu z dôvodu vysokej premenlivosti
teploty vzduchu na danom mieste. Existuje niekoľko spôsobov dopĺňania hodnôt, avšak pri
tejto práci neboli použité, pretože ide o autorizované postupy a počítačové programy. Na
dopĺňanie údajov boli použité tri metódy, ktoré vzhľadom na charakter práce považujeme za
dostačujúci. Chýbajúca teplota vzduchu v danom mieste a čase bola doplnená buď výpočtom
pomocou najbližších minimálne dvoch nameraných hodinových hodnôt, odhadom vývoja
teploty vzduchu v priebehu dňa alebo komparáciou nameraných hodnôt na staniciach
s podobnou nadmorskou výškou a podobnými klimatologickými podmienkami.
Ďalšou vstupnou veličinou pre výpočet bol vertikálny gradient teploty vzduchu gT na
danom mieste a v danom čase, ktorý závisí od teploty vzduchu a tým pádom je premenlivý
v priebehu jedného roka a jeho hodnota kolíše s ročnou periódou. Na základe známych hodnôt
boli odvodené priemerné hodnoty vertikálneho gradientu teploty vzduchu pre každý deň
v roku (Obr. 2).

Obr. 2 Zmena vertikálneho teplotného gradientu v priebehu roka

Pri výpočte je v mieste inštalácie zhodnotená celková ročná početnosť teplôt
vonkajšieho vzduchu (Obr. 3), ročná kumulatívna početnosť vonkajšej teploty, počet
a kumulatívny počet stupňohodín vykurovania. Postup pre získanie požadovaných
tabuľkových hodnôt založených na hodinových hodnotách teplôt vonkajšieho vzduchu je
uvedený v Národnej prílohe A predmetnej normy EN 15 316-4-2 [1].
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Obr. 3 Ročná početnosť vonkajších teplôt na príklade meteorologickej stanice Liesek

Aplikovaním metódy Delanayovej triangulácie na sieť vybraných meracích staníc
Slovenska vytvoríme siete trojuholníkov, v ktorej kružnica opísaná ľubovoľnému
trojuholníku neobsahuje vo svojom vnútri žiaden vrchol iného trojuholníka. Tento spôsob bol
prebraný z metódy stanovenia úhrnu zrážok v povodí podľa Trizna M. 2007 [2].
Z vyššie uvedených trojuholníkov boli vytvorené Thiessenove polygóny (Obr. 4) pre
územie

Slovenska,

ktoré

predstavujú

oblasti

prislúchajúce

každej

z vybraných

klimatologických staníc. Používali sme konštantný teplotný gradient vzhľadom na polohu
stanice, ktorý zohľadňoval zmenu tohto parametra počas roka.

Obr. 4 Thiessenove polygóny pre vybrané meteorologické stanice na Slovensku
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Výsledky
Následne sme zostavili 2 mapy Thiessenových polygónov, pričom prvá mapa
akceptovala všetky dostupné meteorologické stanice a druhá mapa (Obr. 4) zohľadňuje druhú
množinu, kde sú vylúčené stanice Chopok a Lomnický štít. Toto opatrenie sme uskutočnili
z nasledovných dôvodov:
• prítomnosť dýzového efektu v oboch staniciach,
• nadmorská výška, ktorá výrazne prevyšuje ostatné stanice,
• dostatočná hustota staníc v bezprostrednom okolí,
• vzhľadom na nízku pravdepodobnosť zástavby v týchto lokalitách sú stanice,
vzhľadom na charakter práce irelevantné.

Po vytvorení kumulatívnych početností a dovodených atribútov je možné taktiež
testovať možnosti modelovania a predikcie budúceho vývoja teplôt a z nich odvodených
parametrov.

Poďakovanie
Príspevok bol vypracovaný na základe údajov Slovenského hydrometeorologického
ústavu.
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Kartometrická analýza raportního plánu Tereziánské pevnosti Olomouc
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Abstrakt
Příspěvek dokumentuje postup zpracování kartometrické analýzy raportního plánu bastionové
Tereziánské pevnosti Olomouc z roku 1842. Kartometrické analýzy starých map a plánů jsou prostředkem
získání nových poznatků o kartografických dílech. Na základě výsledků kartometrických analýz lze ověřit,
vyvrátit či upřesnit fakta dokládající způsob konstrukce mapy, existenci geometricko-kartografických základů
či použité reprografické techniky. Kartometrické hodnocení proběhlo za využití open-source aplikace
MapAnalyst, v níž je na základě sady lícovacích bodů umožněn výpočet deformační sítě, vektorů posunu, isolinií
rotace a měřítka. Dále byly zjištěny obecné statistiky, jako je střední měřítko plánu a střední polohová chyba.
Hlavní výsledek kartometrické analýzy raportního plánu Olomoucké pevnosti slouží k určení přesnosti
vizualizace rekonstrukce historického stavu města.

Klíčová slova: kartometrická analýza; digitální kartografie; MapAnalyst; staré mapy

Úvod a formulace cíle
Staré mapy a plány jsou často podkladem pro historický výzkum, a z toho důvodu je
nutné znát jejich polohovou přesnost a věrohodnost geometrické i sémantické složky. Volně
dostupná aplikace MapAnalyst [1] umožňuje několik základních kartometrických analýz,
jejichž výstupem je vizualizace prostorových deformací v různých částech mapy.
Kartometrickými úlohami nad starými českými mapami se zabývá například Bayer [2]
nebo Veverka a Čechurová [3], kteří pro měření nepřesností využívali software Matkart.
Problematikou měření a vizualizací nepřesností starých map s využitím softwaru
MapAnalyst se v České republice zabývala bakalářská práce „Kartometrická analýza
portolánového atlasu Jauma Olivese“ [4], jejímž cílem bylo zhodnocení planimetrických
nepřesností, sestavení znakového klíče a rozbor geonym, nebo práce „Vizualizace
kartometrických charakteristik našich nejstarších map v software MapAnalyst“ [5], ve které
byly analyzovány nepřesnosti nejstarších českých map

- Klaudyánovy, Crigingerovy,

Aretinovy, Vogtovy a Müllerovy. V zahraničí pak například Jenny [6].
Cílem projektu bylo kartometrické zhodnocení raportního plánu z roku 1842 [7]
pro potřeby dalšího výzkumu zaměřeného na využití metod digitální kartografie
při vizualizaci časoprostorových změn města Olomouce. Zmiňovaný plán je dostupný ve
Válečném archivu

(Kriegsarchiv) ve Vídni a pro účely tohoto výzkumu byl zapůjčen
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společností MOF’s s. r. o. Rapport plán dokumentuje jádro pevnosti neboli noyau. Na plánu je
Olomouc zachycena jako bastionou pevnost, na níž byla přebudována po první slezské válce
v roce 1742, v níž císařovna Marie Terezie ztratila převážnou část Slezska a Olomouc se
náhle stala pohraničním městem. V roce 1757, kdy byla výstavba dokončena, byla Olomoucká
pevnost obehnána sítí mohutných bastionů, ravelinů, vodních příkopů, stavidel, naslouchacích
a minových chodeb [8]. Tato pevnost odolala pěti týdnům obléhání Pruským králem v roce
1758. Později došlo k modernizaci a přestavbě na pevnost fortovou. Tato modernizace se ale
týkala především pevnostního věnce v relativně velké vzdálenosti od centra města, takže
bastionová pevnost se příliš nezměnila až do konce 19. století, kdy došlo k demolici většiny
pevnostních objektů. Na obrázku 1 je dokumentován stav pevnosti v době jejího největšího
rozmachu.

Obr. 1 Dobový plán Olomoucké bastionové pevnosti z roku 1809 [9].

Materiál a metody
Kartometrické zhodnocení raportního plánu ve smyslu vizualizace základních
planimetrických nepřesností proběhlo v prostředí software MapAnalyst. Hodnocena byla
deformační síť, vektory posunů, isolinie rotace a měřítka. Dále byly zjištěny obecné statistiky
jako je střední měřítko plánu a střední polohová chyba.
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Mapový list byl analyzován s využitím množiny 158 párů identických bodů
srovnatelných na historickém raportním plánu a moderním mapovém podkladu, který
poskytuje služba OpenStreetMap [10] (obr. 2). Velkým problémem byla absence lícovacích
bodů mimo historické hranice pevnosti, kde se v minulosti nevyskytovaly žádné objekty
porovnatelné s dnešním stavem. Převážnou část identických bodů zastupovaly rohy budov,
výjimečně soutoky řek. Centrum města se od doby bastionové pevnosti příliš nezměnilo, navíc
se historické číslování domů shoduje se dnešním, takže při vyhledávání identických bodů
nedocházelo k větším problémům (obr. 3).

Obr. 2 Umístění identických bodů na starém plánu a OpenStreetMap [10].

Obr. 3 Ukázka historického číslování domů shodujícího se s dnešním.
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K souladu referenčních systémů moderní referenční a historické analyzované mapy
byla použita pětiparametrová afinní transformace prvního stupně. Tento typ transformace
provádí pouze lineární změny rozměrů analyzované mapy posunem počátku souřadného
systému, rotací a změnou měřítka jedné sady tak, aby rozdílnosti obou sad byly
minimalizovány pomocí metody nejmenších čtverců.

Výsledky a diskuze
V prostředí aplikace MapAnalyst proběhlo několik kartometrických analýz vedoucích
k ověření polohové přesnosti a geometrických parametrů raportního plánu z roku 1842.
V první fázi byla zpracována analýza vektorů oprav na lícovacích bodech. Výsledkem
jsou vektory polohových odchylek, jejichž velikost a úhel vedou k zjištění střední polohové
chyby mapy, která činí 3,909 m. S výpočtem vektorů polohových odchylek souvisí konstrukce
deformační sítě. Ta ukazuje, jak jsou různé části historické mapy deformovány oproti mapě
aktuální. Z výsledku na obr. 4 je patrné, že vůči referenční vrstvě OpenStreetMap došlo
k natočení ve směru hodinových ručiček o 11°. Jinak se v mapě projevují pouze drobné
lokální odchylky, které však mohou také být způsobeny nepřesnostmi v soudobé mapě.

Obr. 4 Deformační síť s krokem 50 metrů vytvořená v aplikaci MapAnalyst.
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Druhým typem analýzy bylo vytvoření izolinií, spojujících místa se stejnou hodnotou
měřítka. Průměrné měřítko pro celou mapu odpovídá hodnotě asi 1 : 4 000, ale v různých
částech mapy kolísá od hodnoty 1 : 3 440 až po 1 : 4 700. Představu o fluktuaci měřítka je
možné si udělat na základě obr. 5.
Obdobným způsobem je možné vypočítat izolinie rotace, jejíž hodnoty se pohybují
mezi 5 – 16°. Posledním typem analýzy, která byla pro raportní plán Olomouce vytvořena jsou
vektory posunu, které ukazují, o kolik se daný bod posunul vůči současné mapě. Tímto
způsobem je možné například odhalit špatně umístěné body.

Obr. 5 Izolinie měřítka s krokem 200 metrů vytvořené v aplikaci MapAnalyst. MapAnalyst neumožňuje grafické
odlišení izolinií různých měřítek, pouze interaktivní dotazování prostřednictvím kurzoru myši.

Závěr
Cílem projektu bylo kartometrické zhodnocení raportního plánu bastionové pevnosti
Olomouc z roku 1842. Podnětem zjišťování přesnosti plánu bylo jeho další využití
pro potřeby dalšího výzkumu zaměřeného na využití metod digitální kartografie
při vizualizaci časoprostorových změn města Olomouce.
Z výsledku deformační sítě, ale také z hodnoty střední polohové chyby, která odpovídá
hodnotě 3,909 m je možné říci, že historický plán pevnosti je, vzhledem k době svého vzniku,
dostatečně přesný pro potřeby prezentace historického stavu města Olomouce široké
veřejnosti. Ak by měl historický dokument sloužit jako přesný datový podklad
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k archeologickému výzkumu, kdy je nutné stanovit lokaci zaniklých objektů s přesností na
desítky centimetrů, pak by výsledek patrně nebyl použitelný.

Poděkování
Jsme vděční společnosti MOF’s s. r. o., která nám k účelům výzkumu poskytla
digitální kopii raportního plánu z roku 1842.
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Mikroregionálne združenia na Slovensku – úvodné poznámky
Tomáš Charvát
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Abstrakt
Mikroregionálne združenia predstavujú novú formu inštitúcií zaoberajúcich sa rozvojom vidieka.
V rámci spoločnej rozvojovej stratégie rozvíjajú územia prevažne menšej ako okresnej veľkosti, ktoré sa
nazývajú mikroregióny. Na Slovensku existujú tri možné formy registrácie mikroregionálnych združení,
jednotlivé formy sa odlišujú v procedúre vzniku, fungovania i zániku. Mikroregionálne združenia môžu zohrať
veľký význam pri rozvoji vidieka v transfere informácií, zabezpečovaní informácií i propagácií jednotlivých
území.

Kľúčové slová: mikroregión; mikroregionálne združenie; rozvoj vidieka.

Úvod a formulácia cieľa
Doteraz nebol na Slovensku termín „mikroregión“ jednoznačne definovaný.
Mikroregiónom sa na jednej strane označuje „geograficky ohraničené územie, ktoré má nejaké
spoločné charakteristiky (prírodné, demografické, historické, kultúrne a pod.)“. Pojmom
mikroregión sa však na druhej strane tiež označuje „dobrovoľné združenie obcí a miest
za účelom riešenia spoločných problémov a za účelom hľadania spoločných ciest rozvoja
príslušného územia“. Často slovo „mikroregión“ figuruje v názve tohto združenia, čím chcú
združené obce zvýrazniť svoju príslušnosť k danému geograficky vymedzenému územiu [1].
Mikroregióny možno definovat ako “územné celky, v ktorých sú najviac uzatvorené
regionálne procesy, najmä dochádzka za prácou a službami. Dosahujú najvyšší stupeň
integrity“ [2]. Klamár [3] poukazuje na významnú pozíciu mikroregiónov ako formálnych
štruktúr v rámci rozvoja vidieka na Slovensku, podľa neho sa mikroregión ako taký
na Slovensku spája vyslovene s týmto fenoménom. Mikroregióny predstavujú zoskupenia obcí
založené na vzájomnej dohode a spoločnom cieli dosiahnuť prosperitu a kvalitu ľudí [4].
Rozlišujeme mikroregión v dvojakom zmysle – ako územnú jednotku a ako organizáciu.
Cieľom príspevku je analýza jednotlivých typov mikroregionálnych združení
na Slovensku a ich prínosu pri rozvoji vidieka.

Materiál a metódy
Pri spracovaní tohto príspevku boli použité metódy analýzy odborného textu a metóda
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generalizácie informácií. Pri tvorbe textu sme využili poznatky získané v našom predvýskume
pri tvorbe písomnej práce k dizertačnej skúške.

Výsledky a diskusia
Hoci sú definície jednotlivých autorov odlišné, mnohé charakteristiky majú všetky
definície spoločné. Zdôrazňujú silný priestorový aspekt, nie prílišnú veľkosť regiónov a istú
mieru vnútornej homogénnosti, prípadne aj účelovosť vymedzenia a spoločný rozvojový
zámer.
Najvšeobecnejšie sa dá mikroregión vyčleniť ako účelovo vymedzený útvar
pozostávajúci z menšieho počtu obcí homogénnych v určitej priestorovej alebo humánnogeografickej charakteristike, alebo spoločnom rozvojovom zámere. Ide teda o priestorový
celok skladajúci sa z obcí, ktoré spája rovnaký aspekt alebo rozvojový plán.
V princípy existujú tri prístupy k vyčlenenia mikroregiónov. Mikroregióny možno
vyčleniť voľne, na základe výberu ľubovoľnej charakteristiky, v ktorej majú byť susediace
obce (katastrálne územia obcí alebo ich častí) homogénne. Druhou možnosťou je
za mikroregióny pokladať regióny, v ktorých pôsobia inštitúcie formálne napĺňajúce znaky
mikroregionálnych združení podľa zákona. Treťou možnosťou je ponímanie mikroregiónov
ako administratívnych jednotiek nižšej ako regionálnej úrovne.
Prvé mikroregióny na princípe partnerstva a spolupráce (teda mikroregionálne
združenia v zmysle zákona o podpore regionálneho rozvoja v aktuálnom znení) sa u nás začali
objavovať začiatkom 90. rokov minulého storočia. Hlavnou silou týchto zoskupení boli najmä
menšie mestá a obce vo vidieckych oblastiach, preto vznikali predovšetkým vidiecke
mikroregióny [3]. Hybnou silou pri vzniku mikroregiónov býva často skutočnosť, že
v súčasných podmienkach (pri nedostatku zdrojov a veľkom počte malých obcí) len máloktoré
malé obce dokážu zabezpečiť komplexnú škálu služieb a efektívnu propagáciu svojho územia.
Spolupráca v mikroregiónoch sa orientuje najmä na oblasti, ktoré súvisia so starostlivosťou
o životné prostredie a výstavbou infraštruktúry.
Po vzniku prvých mikroregiónov sa dôležitým faktorom vzniku mikroregiónov stala
možnosť zisku finančných prostriedkov najskôr z domácich rozvojových projektov na obnovu
vidieka typu Program obnovy dediny a prostriedkov predvstupovej pomoci zo strany
Európskej únie, neskoršie sa hybnou silou stala ambícia zisku financií z rôznych štruktúrnych
nástrojov Únie. Cimermanová [1] pozoruje pokles záujmu o tvorbu mikroregionálnych
združení po skončení obdobia príprav na zisk dotácií z programu LEADER (resp. jeho
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pokračovateľa LEADER+) pre špecifickú formu mikroregiónov, tzv. “miestne akčné skupiny
(MAS, angl. Local Action Groups - LAGs)”.
Posledná podoba registra mikroregionálnych združení vedeného na SAŽP v Banskej
Bystrici uvádza celkom 254 mikroregionálnych združení pôsobiacich na území Slovenska.
Kritériom na zaradenie združenia medzi mikroregióny bola skutočnosť, že združenie sa samo
označilo či už vo vlastnej prezentácii alebo na dopyt SAŽP či iného orgánu verejnej správy
ako mikroregión, teda mikroregionálne združenie.
V zmysle zákona [5] je predmetom činnosti takéhoto združenia zvyčajne oblasť
sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz
a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna
doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí
napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.
Vidiecke mikroregionálne združenia vznikajú aj preto, aby mohli efektívne pripraviť
rozvojové programy za účelom zvýšenia kvality života na vidieku.
Aby sa odlíšili takéto združenia obcí od združení (občianskych, záujmových), kde
členmi môže byť fyzické, či iné právnické osoby, resp. od regionálnych združení (väčší záber
územia – regiónu), používa sa pre ich označenie pojem mikroregionálne združenia obcí, resp.
skrátene mikroregióny. Mikroregionálne, resp. záujmové združenia obcí môže byť
registrované ako (právnické osoby):
a) na Ministerstve vnútra SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov ako občianske združenie [6],
b) na obvodných úradoch v sídle kraja - predtým na Krajských úradoch (KÚ) - odboroch
Všeobecnej vnútornej správy v Registri záujmových združení právnických osôb v zmysle
§ 20b – f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
ako združenie obcí [7],
c) v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako
záujmové združenie právnických osôb [8].
Ad a)
Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zakotvuje právo občanov
slobodne sa združovať, pričom na výkon tohto práva nie je potrebné povolenie štátneho
orgánu. Občania majú právo zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné
občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združení

1336

GEOGRAFIA

môžu byť aj právnické osoby (napríklad obce). Združenia sú právnické osoby. Členstvo
v združeniach je výlučne dobrovoľné. Združenie vzniká registráciou.
Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden
musí byť starší ako 18 rokov. Názov združenia sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá
už vyvíja činnosť na území republiky. Návrh na registráciu sa podáva Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky.
Podľa § 9 ods. 2 vznik združenia, jeho názov a sídlo oznámi ministerstvo do 7 dní
po registrácii štatistickému úradu, ktorý vedie evidenciu združení vyvíjajúcich činnosť na
území Slovenskej republiky. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením
s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
Ad b)
Obce môžu podľa § 20 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších právnych
predpisov vytvárať združenia obcí. Združenie obcí je právnická osoba, vzniká dňom
registrácie v registri združení obcí obvodným úradom v sídle kraja. Predmetom činnosti
združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie
(predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie
a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný
ruch. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia
obcí sú jeho stanovy.
Návrh na registráciu združenia obcí sa podáva obvodnému úradu v sídle kraja,
v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo združenia. Názov združenia obcí sa musí líšiť
od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky, a musí
obsahovať slová "združenie obcí". Združenie obcí sa zrušuje dobrovoľným rozpustením alebo
zlúčením s iným združením obcí, alebo právoplatným rozhodnutím obvodného úradu v sídle
kraja o jeho rozpustení. Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí
obvodným úradom v sídle kraja.
Ad c)
O záujmových združeniach právnických osôb pojednáva zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov v § 20f a nasl. Na ochranu
svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu môžu právnické osoby podľa zákona
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vytvárať záujmové združenia právnických osôb. Záujmové združenie právnických osôb je
špecifickým typom právnickej osoby. Na založenie združenia sa vyžaduje písomná
zakladateľská zmluva uzavretá zakladateľmi alebo schválenie založenia združenia
na ustanovujúcej členskej schôdzi. Členstvo v združení možno viazať na určitý členský
príspevok.
Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojím majetkom za nesplnenie
svojich povinností. Právnu spôsobilosť nadobúda zápisom do registra združení vedeného
na obvodnom úrade v sídle kraja, príslušnom podľa sídla združenia. Do registra sa zapisuje
názov a sídlo združenia, predmet jeho činnosti, orgány, prostredníctvom ktorých združenie
koná, a mená osôb vykonávajúcich ich pôsobnosť. Pred zánikom združenia sa zvyčajne
vyžaduje likvidácia. Združenie zaniká výmazom z registrácie.
Význam mikroregionálnych združení v rozvoji slovenského vidieka je nasledovný:
1. spoločnými silami podnecujú rozvoj v obciach MR, pripravujú rozvojové programy
a dokumenty – územné plány, programy hospodársko – sociálneho rozvoja, stratégie
trvaloudržateľného rozvoja a pod.
2. môžu byť príjemcami finančných podpôr z národných (napr. Program obnovy dediny), ale
aj európskych zdrojov (predvstupové, či štruktúrne fondy EÚ).
3. začiatok cielenej spolupráce obyvateľov vidieka, záujem o spájanie, delenie si
kompetencií a zdieľanie spoločných problémov i ziskov. Táto spolupráca môže byť
zárodkom budúcej municipalizácie, ktorá je v západnej Európe základným princípom
verejnej správy na komunálnej úrovni.

Záver
Problematike mikroregiónov sa z aplikačného hľadiska venuje na Slovensku viacero
autorov. Väčšina z nich chápe mikoregióny v aplikovanom zmysle slova a definíciou tohto
pojmu sa nezaoberá. Vo všeobecnosti možno mikroregión definovať ako účelovo vymedzený
útvar pozostávajúci z menšieho počtu obcí homogénnych v určitej priestorovej alebo
humánno-geografickej charakteristike, alebo spoločnom rozvojovom zámere. Ide teda o určitý
priestorový celok skladajúci sa z obcí, ktoré spája rovnaký priestorový alebo spoločenský
aspekt alebo rozvojový plán. Za mikroregióny možno pokladať regióny, v ktorých pôsobia
inštitúcie formálne napĺňajúce znaky mikroregionálnych združení. Mikroregionálne združenia
môžu mať na Slovensku v súčasnosti podobu občianskych združení, združení obcí alebo
záujmových združení právnických osôb. Zakladanie mikroregionálnych združení je často
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motivované zámerom spoločne využívať rôzne dotácie a grantové schémy pre rozvoj územia
mikroregiónu.
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Analýza medzinárodného obchodu s ropou vo vybraných krajinách sveta
na základe obojstranne ohraničeného interakčného modelu
Pavol Ďurček
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; durcekpavol@gmail.com

Abstrakt
Práca sa zaoberá aplikáciu interakčného modelovania na analýzu priestorových zákonitostí
medzinárodného obchodu s ropou. Metodologická báza vedie k praktickej aplikácií zvoleného interakčného
modelu na zvolenú komoditnú problematiku. Výsledky práce predstavuje koncepcia aplikácie vybraného
interakčného modelu a interpretácia štruktúrnych znakov medzinárodného obchodu s ropou. Veľmi dôležitú časť
predstavuje priestor venovaný kalibrácií a porovnávaniu modelových výsledkov so skutočným stavom.
Záverečná časť je venovaná zhrnutiu výsledkov a definovaniu najvšeobecnejších príčin vzniknutého stavu.

Kľúčové slová: medzinárodný obchod; ropa; obojstranne ohraničený interakčný model; kalibrácia.

Úvod a formulácia cieľa
Terajší svet a jeho technológie sú závislé na fosílnych palivách a obzvlášť na rope.
Ropa má mnohoraké využitie a je základnou surovinou pre chemický priemysel. Najčastejší
druh spracovania ropy je rafinovanie na palivá a veľmi dôležitá je aj pre výrobu plastov. Ďalej
sa ropa využíva pri výrobe hnojív, kozmetiky, asfaltu a iného. Mnohostranné využitie urobilo
z ropy jeden z najdôležitejších artiklov výmeny tovarov. [1]
V súčasnom globalizovanom priestore je úloha medzinárodného obchodu veľmi
dôležitá. Medzinárodný obchod: Pod týmto pojmom sa rozumie výmena hmotných a
nehmotných tovarov cez hranice a to medzi viacerými štátmi navzájom. Základnými a
jedinými zložkami medzinárodného obchodu sú export (vývoz) a import (dovoz). [2]
Hlavným cieľom tejto práce je pomocou obojstranne ohraničeného interakčného
modelu načrtnúť priestorové závislosti zahraničného obchodu s ropou, zanalyzovať ich a
porovnať so skutočným stavom.
Interakčné modely sú matematické nástroje prinášajúce poznatky z iných vied
(matematika, fyzika) do humánnej geografie. Využívajú analógiu so zákonitosťami týchto
vied. Interakciu môžeme interpretovať v závislosti od skúmaného javu. Preto sa dajú pod ňou
rozumieť rôzne druhy pohybov (ľudí, informácií, tovarov). [3]
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Materiál a metódy
Analýza bola uskutočnená za 15 najväčších vývozcov a za 15 najväčších dovozcov
ropy na svete v roku 2007 (obrázok 1). Pre obmedzený počet krajín som sa rozhodol z dôvodu
zložitosti získavania informácií a prevádzania výpočtu pre väčšie počty krajín. Skúmaných 30
krajín absorbuje až 60% svetového objemu obchodu s ropou. Ako zdroj dát mi poslúžila
medzinárodná štatistika Svetového Obchodného Centra, ktoré je súčasťou Svetovej
Obchodnej Organizácie. Za mernú jednotku som si zvolil objemy obchodu v 1000 USD.
Klasické objemové jednotky ropy ako tony alebo barely sa nedali aplikovať vzhľadom na
rozdielnosť ich uvádzania pre jednotlivé krajiny.

Obr. 1 Vybrané krajiny obchodujúce s ropou

Modelový stav obchodu s ropou som predigoval na základe obojstranne ohraničeného
interakčného modelu:

Tij = Ai B j Oi D j f (cij )

[A]
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Pri tomto type interakčného modelu sú známe hodnoty Oi (množstvo interakcií
odchádzajúcich a zóny i – objem exportu z danej krajiny) a D j (množstvo interakcií
prichádzajúcich a zóny j – objem importu do danej krajiny). Koeficienty Ai a B j sú tzv.
vyrovnávacie koeficienty, ktoré slúžia na redistribúciu jednotlivých interakcií do jednotlivých
zón. Ich výpočet prebieha metódou iterácie podľa nasledovných matematických formúl: [4]

A i=

1
n

∑B D
j =1

Bj =

j

j

f (cij )

[B]

1
n

∑ Ai Oi f (cij )

[C]

i =1

Označenie f (cij ) vyjadruje funkciu vzdialenosti. Ako priestorovú dimenziu som
vnímal priamu vzdialenosť. Pre moju analýzu som si zvolil dve rôzne funkcie vzdialenosti
(ich priebeh znázorňujú grafy priebehu funkcií): [4]

f (cij ) = cij−α

f (cij ) = e

;

α >0

[D]

;

β >0

[E]

− βcij

V rámci procesu estimácie funkcie vzdialenosti som dosádzal rôzne hodnoty
parametrov ( α - od hodnôt 1 po 10 po krokoch 1 a β od hodnôt 0,0001 po 0,001 po krokoch
0,0001). Výsledky som podrobil testovaniu. Ako testovaciu metódu som si zvolil index
nepodobnosti (IOD):


50  n n
IOD = ∑∑ Tij − Tij* 
T  i =1 i = j


[F]
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Výsledky indexu sa pohybujú od 100 po 0, kde 0 predstavuje maximálnu zhodu a 100
absolútnu nezhodu predigovaných a skutočných tokov. Za najvhodnejší modelový stav som
považoval ten, ktorého index nepododnosti dosiahol najnižšie hodnoty. [5]

Výsledky a diskusia
Výsledky indexu nepodobnosti pre rôzne hodnoty parametrov α a β ukazuje graf 1.
Vo všeobecnosti vychádzal model s lineárnou funkciou vzdialenosti presnejší oko model
s exponenciálnou funkciou vzdialenosti. Hodnoty indexu nepodobnsti pre β 0,0001 až 0,001
sa pohybovali v rozmedzí 42,04 až 33,99 a hodnoty indexu nepodobnosti pre α 1 až 10 sa
menili v rozmedzí 37,49 až 27,75. U exponenciálnej funkcií vzdialenosti dosahoval model
najmenšiu hodnotu indexu nepodobnosti (IOD = 33,99) pre β = 0,008. Pre lineárnu funkciu
vzdialenosti o bolo pre α = 5 kedy index nepodobnosti dosahoval hodnotu 27,75. Z týchto
dôvodov som si pre znázornenie modelového stavu zvolil práve model s lineárnou funkciou
vzdialenosti pre α = 5.
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Obr. 2 Výsledky indexu nepodobnosti pre jednotlivé parametre funkcií vzdialenosti
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Obr. 3 Objemy medzinárodného obchodu s ropou vo vybraných krajinách a porovnanie skutočného a reálneho
stavu

Výsledky a analýzy reprezentuje obrázok 2, ktorý znázorňuje 30 najvýznamnejších
tokov medzinárodného obchodu s ropou. Celkovo možno povedať, že aplikácia interakčného
modelu na štruktúru medzinárodného obchodu s ropou vykazuje istú zhodu s realitou. To
potvrdzuje aj ukazovateľ Indexu nepodobnosti, ktorého hodnota 27,75 sa dá interpretovať tak,
že 27,75 % interakcií modelového stavu treba presmerovať aby sa dosiahla úplná zhoda s
reálnym stavom.
Na základe mojej analýzy možno identifikovať niekoľko základných smerov obchodu
s ropou. USA možno považovať za najväčšieho dovozcu ropy na svete. Jeho zdroje sa
nachádzajú hlavne v Amerike ako i v Afrike. Podiel stredného východu na dovoze ropy do
USA nezohráva takú významnú úlohu. Druhým centrom dovozu ropy je Východná a Južná
Ázia. Krajiny nachádzajúce sa v tejto oblasti majú svoje zdroje hlavne v oblasti stredného
východu. Tretím najvýznamnejším priestorom dovozu je Európa. Najväčšími vývozcami ropy
sú krajiny Spoločnosti Nezávislých Štátov a Nórsko. Pomerne dôležitú úlohu zohráva aj ropa
dovezená na európske trhy so Severnej Afriky.
V rámci porovnania tridsiatich najväčších prepravných smerov modelového a reálneho
stavu možno zistiť nasledujúce rozdiely. V modelovom prípade chýbajú tieto toky: Irak –
USA, Nórsko – Francúzsko, Rusko – Španielsko, Rusko – Čína, Alžírsko – USA, Nigéria -
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India. Oproti reálnemu stavu sú navyše toky: Rusko – USA, Alžírsko – Španielsko, Irak –
Japonsko, Spojené Arabské Emiráty - India, Nórsko – Holandsko a Saudská Arábia Taliansko. V rámci existujúcich tokov, nachádzajúcich sa v modelovom aj v reálnom stave, sú
objemové rozdiely v toku Spojené Arabské Emiráty - Japonsko. V tomto prípade je objem
prepravovanej ropy v realite vyšší ako je to v modelovom stave. Následne v tokoch ako:
Rusko – Nemecko, Saudská Arábia – Čína a Saudská Arábia – India, kde je objem ropy nižší
v reálnom stave. Aj pre tieto rozdiely je modelová interpretácia obchodu s rozdielna oproti
reálnemu stavu.

Záver
V súčasnom globalizovanom svete hrá obchod veľme výraznú úlohu. Obchod a jeho
štruktúry podliehajú obrovskému množstvu faktov a preto je aplikácia modelov na jeho
štruktúry pomerne zložitá a nie úplne presná. Obojstranne ohraničený interakčný model
možno považovať za pomerne jednoduchú matematickú formuláciu. Berie do úvahy
vzdialenosť ako brzdiaci efekt a hodnoty exportu a importu ako ukazovatele sily, akou sú
jednotlivé krajiny schopné prijímať či vytvárať interakcie (obchodné jednotky). Model
nezohľadňuje žiadne mocensko-politické záujmy, či iné faktory, ktoré na obchod s ropou
značne pôsobia. Preto možno povedať, že takáto aplikácia obojstranne ohraničeného
interakčného modelu na medzinárodný obchod s ropou iba z časti reprezentuje reálny stav.
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Zrážkovo-odtokové vzťahy v povodí Studeného potoka
Katarína Džubáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie
a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovenská republika,
dzubakova@fns.uniba.sk

Abstrakt
Práca je zložená zo stručnej analýzy povodia Studeného potoka, na ktorú následne nadväzuje
modelovanie zrážkovo-odtokových vzťahov povodia pomocou nedistribuovaného modelu IHACRES. Pri
modelovaní sa využili dáta zrážok, prietoku a teploty, pomocou modelu sa kalibrovalo 5 parametrov.
Modelované boli dve modelové situácie, a to pomocou denných radov dát nameraných priamo v povodí
a pomocou hodinových radov dát nameraných v blízkosti povodia. Vzhľadom na diverzitu priestorového
rozloženia zrážok v študovanom povodí, model podával vyššiu zhodu s realitou v prípade prvého variantu.

Kľúčové slová: povodie Studeného potoka; zrážkovo-odtokový model IHACRES

Úvod a formulácia cieľa
Studený potok sa zaraďuje medzi toky horského charakteru. Aj napriek tomu, že
nepatrí medzi veľké toky, vďaka strmému sklonu povodia je reakcia jeho odtoku rýchla
a často spojená s jeho niekoľkonásobným navýšením. Medzi príčiny vysokého prietoku patria
silné prívalové zrážky, dlhodobo vlhké obdobie spôsobujúce nasýtenosť pôd a tým okamžitý
povrchový odtok, alebo topenie snehovej pokrývky. Modelovanie zrážkovo-odtokových
vzťahov povodia môže napomôcť vysvetliť významnosť jednotlivých príčin.
Cieľom práce je modelovať reakciu toku na spadnutý objem zrážok v povodí
Studeného potoka pomocou modelu IHACRES a popísať faktory ovplyvňujúce efektivitu
modelovacieho procesu.

Charakteristika povodia
Povodie Studeného potoka (obr.1) sa nachádza na rozhraní Východných Tatier
a Podtatranskej kotliny. V rámci Podtatranskej kotliny zasahuje povodie do Tatranského
podhoria a Popradskej kotliny.
Celková rozloha povodia použitého pri modelovaní je 20,258 km2, prevýšenie medzi
jeho najvyššou (2628,5 m n.m.) a najnižšou (775 m n. m.) nadmorskou výškou je 1853,5 m.
Priemerná nadmorská výška povodia je 1740 m n. m. Orientácia povodia je smerom na
juhovýchod.
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Obr. 1 Poloha Studeného potoka, vyhraničenie študovanej oblasti.

Podložie povodia je tvorené v severnej časti predovšetkým magmatitmi tatrika, ktoré
sú v južnej časti nahradené kvartérnymi glaciálnymi, glacifluviálnymi, v oblasti toku
fluviálnymi sedimentmi. Pre povodie sú typické formy glacifluviálnej a fluviálnej erózie
a akumulácie. Pôdy a vegetácia sú ovplyvnené výškovou členitosťou povodia. Alpínske lúky
s málo vyvinutými pôdami v oblastiach s najvyššou nadmorskou výškou sú postupne
vystriedané pásmom kosodreviny, smrekovými lesmi čučoriedkovými, jedľovými a jedľovosmrekovými lesmi na hnedej lesnej pôde. V okolí toku sa vyvinuli lužné lesy podhorské
a horské na fluvizemiach, v lokálnych depresiách sa vyvinuli glej a stagnoglej. Najjužnejšie
časti povodia sú nezalesnené.
Povodie sa nachádza v chladnej oblasti s júlovou teplotou nižšou ako 16°C a s
vysokou vlhkosťou. Ročný úhrn zrážok v povodí Studeného potoka sa pohyboval počas
obdobia 2005-2009 v intervale od 610 mm do 838 mm. Najmenej zrážok spadlo v zimnom
období (menej ako 20% ročného úhrnu), najviac v letnom (34% - 54%).
Najvýznamnejším tokom povodia je Studený potok. Je to horský tok vznikajúci
sútokom Malého a Veľkého Studeného potoka, ktoré odvodňujú Malú a Veľkú Studenú
dolinu. Spájajú sa v nadmorskej výške 1293,3 m n. m. Smer toku je juhovýchodný, južná časť
toku preteká cez obce Stará Lesná a Veľká Lomnica, následne ústí do rieky Poprad (641,21 m
n. m). Samotný Veľký Studený potok preteká cez Veľkú studenú dolinu v dĺžke 4,13 km. Od
sútoku Malého a Veľkého Studeného potoka až po ústie do rieky Poprad je celková dĺžka
toku 13,27 km. Pozdĺžny profil toku naznačuje členenie toku na dve časti, t.j. na horskú
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a rovinnú. Hranice medzi nimi korešpondujú s hranicami geomorfologických celkov.
Na toku je umiestnená jediná hydrologická stanica v Starej Lesnej, ktorá zaznamenáva
hodinové rady prietoku od roku 2005, s prerušením zberových dát v druhom polroku 2008.
V Starej Lesnej sa zároveň nachádza klimatologická stanica, poskytujúca denné rady zrážok.
Najbližšie klimatologické stanice poskytujúce hodinové rady zrážok sú v Poprade, na
Štrbskom Plese a na Lomnickom štíte.

Materiál a metódy
Pri

modelovaní

zrážkovo-odtokových

vzťahov

bol

využitý

priestorovo-

nedistribuovaný model IHACRES. Model pri výpočtoch zanedbáva fyzické vlastnosti
povodia, na výpočet zrážkovo-odtokového vzťahu využíva dáta zrážok, prietoku a teploty
potrebnej pre výpočet potenciálnej evapotranspirácie. Na základe týchto informácií
automaticky vygeneruje 5 parametrov povodia (rýchlosť schnutia pri referenčnej teplote,
závislosť rýchlosti schnutia od teploty, referenčná teplota, hraničná hodnota vlhkosti pôdy na
vytváranie odtoku, mocnina pôdnej vlhkosti), ktorých hodnoty sú následne kalibrované
užívateľom. Bližšie informácie o modeli sú dostupné v prácach [1, 2, 3].
Proces modelovania pozostáva z troch krokov: načítania dát, kalibrácie parametrov
modelu a validácie kalibrácie modelu na súbore dát, ktoré neboli uvažované pri jeho
kalibrácii.
Vstupné

dáta

boli

získané

zo

Slovenského

hydrometeorologického

ústavu

a z Európskej databázy ECA&D [4].
Pri výpočtoch sa vychádzalo z predpokladu, že teplota so zrastajúcou nadmorskou
výškou klesá v letnom období o 0,6°C, v zimnom o 0,3°C na 100 výškových metrov. Vstupné
dáta teploty boli vypočítané vzhľadom na priemerné výškové prevýšenie povodia v porovnaní
so stanicou s nameranými teplotami. Pri zrážkach sa uvažovali dva varianty. Prvým bol
predpoklad, že zrážky v povodí sú homogénne, ich hodnotu reprezentujú merania
zaznamenané v hydrologickej stanici Stará Lesná. Druhým bol predpoklad, že zrážky sú
reprezentované priemerom hodnôt z hydrologických staníc Stará Lesná, Poprad-Tatry
a Štrbské Pleso. Ako prietok sa použili hodnoty prietoku namerané v hydrologickej stanici
Stará Lesná. Rozloha povodia, potrebná pri kalkulácii špecifického odtoku, bola
modifikovaná vzhľadom na polohu vodomernej stanice (obr.1), t.j. pri výpočtoch sa
uvažovalo iba územie nad hydrologickou stanicou. Jej hranice boli stanovené na základe
hraníc subpovodí vypočítaných softvérom ArcGIS 9.3.
Namodelované boli dve základné modelové situácie: (i) model založený na dňových
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radách zrážok nameraných v povodí, (ii) model založený na hodinových priemeroch zrážok
z okolitých staníc.
Pri kalibrácii sa využili trojročné časové rady. Úspešnosť kalibrácie bola hodnotená
pomocou koeficientu determinácie [A] a pomocou premennej hodnotiacej vychýlenie
modelovaných hodnôt [B].
[A]

[B]
je meraný prietok,

kde

modelovaný prietok, a n je počet meraní.

Výsledky a diskusia
Teoretická krivka závislosti rýchlosti reakcie povodia na množstvo spadnutých zrážok
je zobrazená na obr.2. V oboch scenároch odpoveď povodia na množstvo spadnutých zrážok
bola odhadnutá na jednodňový interval. Dôvodom je predovšetkým veľkosť a strmý sklon
povodia.

Obr. 2 Teoretická krivka závislosti rýchlosti reakcie povodia na množstvo spadnutých zrážok

Model bol kalibrovaný pre obdobie 3 rokov, ktoré sa uvádza ako minimálne potrebné
kalibračné obdobie pre tento model. V oboch prípadoch koeficient determinácie nedosiahol
hodnotu vyššiu ako 0,5. Dôvodom nedosiahnutých požadovaných hodnôt kalibrácie je
pravdepodobne nedostačujúci rad vstupných dát pre takto komplexný terén.
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Obr. 3 Krivka meraného a modelovaného prietoku, 1.1.2006-30.6.2008 (meraný prietok zobrazený červenou,
modelovaný prietok čiernou líniou).

Z obr.3 je možné badať, že model zachytáva všeobecný trend prietoku. Najlepšiu
zhodu zaznamenáva pri nízkych resp. priemerných prietokoch. Rozdiel však nastáva pri
modelovaní extrémnych zrážkových situácií, kde sa hodnoty modelových situácií
v niektorých prípadoch líšia takmer dvojnásobne. Dôvodom je predovšetkým nedostatok
kalibračných dát počas extrémnych zrážkových situácií.
Zaujímavým zistením bol fakt, že modelová situácia využívajúca hodinové rady
priemerných zrážok najbližších susedných staníc nepodáva lepšie výsledky ako modelová
situácia využívajúca hodinové rady zrážok spadnutých na území povodia. To nasvedčuje
vysokej variabilite lokálnych klimatických podmienok v študovanej oblasti, ktoré by sa
v ďalšom štúdiu nemali zanedbať.

Záver
Práca je zložená zo stručnej analýzy povodia Studeného potoka, následne na ktorú
nadväzuje modelovanie zrážkovo-odtokových vzťahov povodia pomocou nedistribuovaného
modelu IHACRES.
Vzhľadom na získané výsledky kalibrácie modelu je možné konštatovať, že trojročné
denné rady nie sú dostatočne dlhé obdobie pre kalibráciu študovanej oblasti. Dôvodom je
predovšetkým nedostatok dát na kalibráciu extrémnych zrážkových udalostí. Zároveň štúdia
ukázala, že v prípade študovanej oblasti je vhodnejšie modelovať s dátami zrážok s väčším
časovým intervalom nameranými priamo v povodí ako modelovať s priemernými hodnotami
s menším časovým intervalom nameranými v blízkosti povodia.
Pre zvýšenie kompatibility meraných a modelovaných dát by okrem väčšieho rozsahu
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dát bolo potrebné vypočítať reálny teplotný koeficient na základe interpolácie nameraných
hodnôt teploty vo vysoko položenej a nízko položenej časti povodia. K lepším výsledkom by
pravdepodobne viedla aj priestorová interpolácia zrážok z meraných staníc namiesto výpočtu
založenom na aritmetickom priemere sledovaných hodnôt. Zaujímané by bolo zhodnotiť
možnosť využitia dát zrážok z bližších staníc, ktoré poskytujú iba denné rady. Ako jedným z
možných riešení zvýšenia presnosti predpovede zrážkovo-odtokového vzťahu je využitie
distribuovaného modelu, ktorý by okrem topografických vlastností povodia zobral do úvahy
aj procesy spojené so snehovou pokrývkou.
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Abstrakt
V oblastiach výskumu kvality života je zainteresovaných viacero vedných disciplín, ktorých snahou je
uchopiť tento problém predovšetkým z hľadiska predmetu ich štúdia. Komplexný spôsob štúdia kvality života
preto zostáva v pozadí. Mnohí autori však naznačujú potrebu interdisciplinárneho prístupu pri výskume kvality
života. V tejto súvislosti je potrebné položiť si otázku, v čom spočíva dôležitosť geografického výskumu kvality
života za účelom podpory komplexného prístupu k tejto problematike. Prostredníctvom argumentov viacerých
autorov sa snažíme o zodpovedanie tejto otázky a zároveň poukázať na špecifickosť prístupu geografie
vo vzťahu k výskumu kvality života.

Kľúčové slová: kvalita života; geografický výskum; prostredie; vzťahy; komponenty

Úvod a formulácia cieľa
Výskum kvality života sa v ostatých desaťročiach nepochybne stal zaujímavým
pre viacero vedných disciplín. Každá vedná disciplína sa usiluje o uchopenie tejto
problematiky z aspektu charakterizovaného predmetom štúdia danej disciplíny. Z toho
vyplýva, že nazeranie na túto problematiku môže byť často orientované jednostranne a cielene
za účelom zachytenia špecifickej oblasti kvality života.
Nemožno povedať, že hodnotenie kvality života z pohľadu jednotlivých vedných
disciplín nemá celospoločenský význam, ale mnoho autorov stále viac pertraktuje potrebu
multidisciplinárneho prístupu. Práve geografia je vednou disciplínou využívajúcou poznatky
a prístupy viacerých technických, spoločenských a prírodných vedných disciplín a zároveň je
schopná zohľadniť priestorový aspekt javov, či procesov. Pokiaľ budeme ľudský život a s ním
spojené aktivity a potreby považovať za určitý proces, ktorý sa odohráva v priestore,
nachádzame ideálnu príležitosť pre geografiu realizovať komplexný výskum kvality života
s ohľadom na jej priestorovú distribúciu a možné špecifiká v krajine.
Cieľom tohto príspevku je stručne rozdiskutovať viaceré otázky týkajúce sa pozície
geografie a jej významu pri výskume kvality života a na príklade dostupnej literatúry
poukázať na špecifické chápanie kvality života v komplexnom ponímaní pri zohľadnení
priestorového aspektu.
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Materiál a metódy
Vzhľadom k tomu, že v príspevku sa venujeme výlučne diskusii a teoretickej báze
zvolenej problematiky, využili sme metódu analýzy relevantných štúdií. Z hľadiska využitia
materiálov, sme sa venovali štúdiu relevantnej literatúry, v ktorej sa autori či už podrobnejšie
alebo len okrajovo zaoberajú otázkami geografického výskumu kvality života.

Výsledky a diskusia
Smith et al. [1] opisujúc Heideggerovu a iné filozofické prístupy tvrdia, že ľudská
existencia je možná výhradne prostredníctvom „bytia“ na tomto svete. Súčasná kritická
a kultúrna geografia považujú bytie (vrátane všetkých nespočetných úkonov a zážitkov)
za nevyhnutne spojené s miestom. Pokiaľ by sme to rozšírili na kvalitu života, tak môžeme
uvažovať o špecifickom umiestnenom stave bytia. Kvalita života teda znamená byť niekde,
a z toho dôvodu vnáša geografiu do rovnice. Kvalita života potom v zmysle týchto autorov
znamená stav ovplyvnený komplexným zoskupením faktorov, z ktorých väčšina je zakotvená
v environmentálnom a priestorovom kontexte každodenného života. Podobne aj Andráško [2]
vo svojej štúdii diskutuje dve vzájomne prepojené otázky vzťahu geografie a štúdia kvality
života. V prvom prípade ide o úlohu geografie, ktorú zohráva pri výskume kvality života
a na druhej strane (z odlišného uhla pohľadu) sa zameriava na dôležitosť tohto výskumu
pre geografiu samotnú. Zahrnutie priestorovosti do výskumu kvality života vysvetľuje v tejto
debate názormi, že existuje určitá prirodzená potreba zahrnúť do rámca kvality života aj tento
aspekt. Táto potreba sa v zmysle autora vyvinula popri domnienke, že úroveň kvality života
meraná vhodnou metódou sa nemení výlučne len od „človeka k človeku“, ale aj v závislosti
od miesta. Čo sa týka otázky významu štúdia kvality života pre geografiu, je potrebné
poznamenať ústrednú myšlienku Pacioneho [3], ktorá pojednáva o rastúcom záujme o výskum
kvality života v zmysle vzťahu ľudí a ich každodenného mestského prostredia. Podľa tohto
autora je snaha o pochopenie podstaty vzťahu človek – prostredie zásadnou otázkou, ktorá
leží v jadre subdisciplíny sociálnej geografie. V špecifickom prostredí zastavaného územia to
môže byť interpretované ako záujem o stupeň súladu alebo nesúladu medzi obyvateľmi mesta
a ich urbánnym okolím.
Murgaš [4] zdôrazňuje komplexnosť pojmu kvalita života, ktorá zahŕňa obe dimenzie
priestorovú aj osobnú. Kriticky sa stavia k prístupom niektorých vedeckých disciplín, ako
napr. medicínskym, kde sa kvalita života stotožňuje výhradne s osobnou dimenziou prípadne
len s jedinou doménou kvality života. Preto vyzdvihuje pozíciu geografov, ktorí dokážu
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pracovať s oboma dimenziami, ktorých priestorová diferencovanosť je imanentná a to
podporuje tvrdenie o nezastupiteľnosti geografického prístupu ku kvalite života. Podobne aj
Van Kamp et. al [5] akcentuje v geografickom prístupe ku kvalite života štúdium jej
priestorovej diferenciácie a väzieb na iné prvky geografickej sféry.
Andráško [6] pri tom všetkom však poukazuje na nedostatok prác využívajúcich
interdisciplinárny prístup pre získanie komplexného pohľadu na danú problematiku. Takýto
pohľad by mal vychádzať zo skúmania interakcie človek – prostredie, ktorá sa z hľadiska
tvorby života javí ako kľúčová. Tento fakt spolu s predpokladom, že kvalita života sa
primárne viaže k človeku a k určitému priestoru (ako prostrediu ľudského života) a vykazuje
zrejmé prejavy priestorovej diferenciácie predurčuje význam a úlohu humánnej geografie
pri jej skúmaní.
Komplexnejším spôsobom s citeľným priestorovým ukotvením kvality života
a zarámcovaním jednotlivých komponentov a vzťahov medzi nimi sa zaoberali Qiao [7]
a Myers [8]. Zatiaľ čo prvý autor sa venuje skôr vzťahom medzi jednotlivými komponentmi
a kvalitou života na lokálnej úrovni, Myers venuje pozornosť systému vzťahov kvality života,
rozvojového procesu a územného plánovania v rámci aglomerácie. Oba modely boli
aplikované na urbánne prostredie a uvádzame ich na nasledujúcich stranách v schématickom
vyjadrení (obr. 1) aj so stručným popisom.
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Obr. 1 Systém vzťahov spájajúci rozvojový proces, kvalitu života a územné plánovanie, zdroj: [8]

Na základe autorovho opisu tejto schémy môžeme hovoriť o akejsi vonkajšej obruči,
ktorá prebieha od kvality života ku atraktivite pre obchod a vracia sa späť ku kvalite života.
Môžeme teda povedať, že kvalita života by mala posilniť ekonomický rast, avšak následný
urbánny rast zmení kvalitu života. Druhý hlavný vzťah ukazuje, že plánovanie pomáha utíšiť
deštrukčný efekt urbánneho rastu, a je teda dôležitým doplnkom, ktorého sekundárnou úlohou
je propagovanie ekonomického rozvoja.
Rastúca aglomerácia ekonomiky zvyšuje konkurencieschopnosť komunity vo vzťahu
k ostatným, čo znovu tlmí negatívne efekty degenerácie kvality života alebo zvyšovanie
životných nákladov. Preto osvedčené centrá zamestnanosti zostávajú konkurencieschopné aj
keď stúpajú náklady a kvalita života klesá.
Ekonomický rozvoj komunity vedie k urbánnemu rastu za predpokladu, že rast
zamestnanosti stimuluje imigráciu, za predpokladu, že rozvojový potenciál územia rastie
a za predpokladu, že sa zintenzívňuje doprava. V rovnakom čase sa mení aj kvalita života.
Občianska vybavenosť (umenie, reštaurácie a zábava napríklad) a pracovné príležitosti sa
s rozvojom zlepšujú, avšak iné aspekty kvality života klesajú. Tu záleží od charakteru
komunity, ak bola pôvodne urbánnou, obyvatelia budú pravdepodobne vnímať zmenu kvality
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života pozitívne. Avšak, ak bol pre komunitu charakteristický pôvodne rurálny alebo
malomestský spôsob života, vnímanie obyvateľov bude pravdepodobne negatívne [8].
Obr. 2 uvedený nižšie, definuje komplex vzťahov medzi kvalitou života a jednotlivými
komponentmi, ktoré ju ovplyvňujú a naopak. Ide tu teda o existenciu spätnej väzby medzi
jednotlivými komponentmi prostredia a samotnou kvalitou života. Na druhej strane sú
definované aj vzťahy medzi danými komponentmi, ktoré však majú iba jednostranný
charakter. Autor tvrdí, že lokalita, ktorá je schopná ponúknuť v rámci jednotlivých
komponentov čo najviac, môže často poskytovať optimálnu kvalitu života a je preto príjemná
a atraktívna na život a bývanie [7].

Obr. 2 Vzťahy medzi komplexnou kvalitou života a jednotlivými komponentmi, zdroj: [7]

Záver
V príspevku sme sa pokúsili rozdiskutovať niekoľko otázok vynárajúcich sa
v kontexte štúdia kvality života prostredníctvom geografických prístupov, pričom sme využili
argumenty viacerých autorov. Zdôrazňuje sa najmä imanentná väzba kvality života na vzťah
človek – prostredie a interakciu viacerých faktorov ovplyvňujúcich komplexnú úroveň kvality
života. Dôležitosť geografie pri výskume kvality života spočíva teda predovšetkým v štúdiu
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priestorovej diferenciácie kvality života a definovaní vzťahov medzi kvalitou života
a prvkami geografickej sféry. Ukazuje sa, že výsledky, ktoré poskytuje geografický výskum
kvality

života

v širšom

kontexte

môžu

byť

zásadným

spôsobom

integrované

do rozhodovacích procesov predovšetkým na komunálnej úrovni za účelom zabrániť
deštrukcii kvality života, a teda výraznému zníženiu atraktívnosti lokality na bývanie.
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Využití snímků Landsat pro detekci změn urbanizovaného území
Jan Harbula, Jakub Miřijovský
Univerzita Palackého, Přírodovědecá fakulta, Katedra geoinformatiky, Tř. Svobody 26,
77146 Olomouc, Česká republika; j.harbula@centrum.cz

Abstrakt
Proces urbanizace a suburbanizace je pevně spjat s rozvojem větších sídel, zejména pak center regionů.
Město Olomouc je se sto tisíci obyvateli po staletí přirozeným střediskem regionu Hané a od roku 2001 krajským
městem Olomouckého kraje. Proces urbanizace města je tedy jeho přirozeným vývojem. V dnešní době, zejména
od 90. let 20. stol., se začala okolí velkých měst suburbanizovat a lidé se začali stěhovat do menších obcí v
blízkosti center. Tento proces suburbanizace lze odhalit pomocí satelitního mapování a digitálního zpracování
obrazových záznamů. Článek se zabývá využitím satelitních snímků pro detekci změn urbanizovaných ploch
Olomouckého regionu.

Klíčová slova: Landsat; urbanizace; suburbanizace; dálkový průzkum Země; DPZ; využití země

Úvod a formulace cíle
Město Olomouc je v dnešní době poměrně značně omezeno ve svém dalším
rozšiřování za své hranice. Důvodem jsou úrodná půda Hané, chráněná krajinná oblast
Litovelské Pomoraví a přirozená záplavová území. Z tohoto důvodu se proces urbanizace
města Olomouce začíná soustředit na využití volných ploch ve vnitřní struktuře města
a zároveň je podpořena suburbanizace v okolních přilehlých obcích. Pomocí metod dálkového
průzkumu Země (DPZ) lze z několika časových období zachytit rozvoj města a jeho
urbanizační a suburbanizační procesy. Významná je možnost využití DPZ při studiích
časových změn v urbánních oblastech, kdy se využívá především možnosti sledovat vývoj
určitých jevů na snímcích z různých časových období [1].
Změnami ve využití krajiny příměstského pásu Brna a jeho nejdynamičtější oblasti,
konkrétně jeho jižním a severním okrajem, se pomocí metod DPZ ve své práci zabývali [2] a
[3]. Využití země na území Moravské Ostravy sledoval [4] a dynamikou rozvoje města s
využitím distančních dat se zabýval [5].
Cílem této studie bylo na základě dat z družicových snímků identifikovat
a

kvantifikovat

změny

urbanizovaného

území

související

s

procesy

urbanizace

a suburbanizace Olomouckého regionu za období let 1986 – 2009.
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Materiál a metody
Pro zpracování byly použity snímky z družice Landsat 5, senzoru Thematic Mapper.
Z volně přístupných veřejných serverů [6] a [7] bylo vybráno a staženo šest snímků z přibližně
stejného podzimního období, pořízené v přibližně stejných časových intervalech od sebe:
1986, 1990, 1994, 2000, 2006 a 2009. Vizuální porovnání stavu území mezi lety 1986 a 2009
lze provést na obr. 1.

Obr. 1 Snímky zájmového území z let 1986 (vlevo) a 2009 (vpravo) ukazují nárůst urbanizované plochy
v Olomouci a jejím okolí (barevná kompozice 4-5-7/NIR-SWIR-TIR).

Zájmové území je představováno mírně modifikovaným správní územím obce
s rozšířenou působností Olomouc. Pro samotné statistické hodnocení a kvantifikaci výsledků
bylo použito výřezu, stanoveného na základě aktuálního stavu zastavěného území s rozšířením
o nárazníkovou zónu o šířce 300 m pro možnost detekce změn v jeho těsném okolí.
Proces digitálního zpracování obrazu začíná předzpracováním obrazu [8] (upraveno).
Pro proces georeferencování bylo pro každý snímek nasbíráno 7 – 8 párů vlícovacích bodů.
Tento počet je pro zvolený model využívající polynomickou transformaci 2. řádu podle [8]
dostačující. Pro detekci změn dvou snímků bylo vhodné zvolit jeden snímek za referenční
a další obrazy transformovat pomocí registrace k tomuto referenčnímu snímku. Z hlediska
identifikace vlícovacích bodů byl za referenční snímek zvolen nejmladší obraz, tedy z roku
2009 a to zejména z důvodu snadné dostupnosti referenčních dat. Výsledná RMS chyba
nepřesáhla v případě rektifikace žádného snímku 0,5 pixelu, tedy ne více než 15 m.
Proces extrahování informace ze snímku lze obecně rozdělit na vizuální
a automatickou. Vzhledem k množství zpracovávaných snímků byla pro účely práce využita
automatická klasifikace. Pro účely sledování změn urbanizovaného území byla stanovena
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legenda o čtyřech klasifikačních třídách: vodní plochy, vegetace, urbanizované plochy a holá
půda. V první fázi byla vyzkoušena řízená klasifikace, jejíž výpočet využívá uživatelem
vytvořené trénovací plochy. Výsledky však nebyly uspokojivé z důvodu příliš velké chyby
v klasifikaci dvojic kategorií holá půda – urbanizované plochy a vodní plochy – vegetace
(zalesněné oblasti). Ukázka chybné klasifikace snímku z roku 1994 je na obr. 2.

Obr. 2 Červené plochy představují chybně klasifikované pixely na snímku z roku 1994.

Vzhledem k neuspokojivým výsledkům řízené klasifikace bylo přistoupeno k metodě
neřízené klasifikace. V první fázi bylo nastaveno rozřazení do 15 klasifikačních tříd. Výsledek
klasifikace ale vykazoval podobné chyby jako výsledky klasifikace řízené. Pokud výsledek
klasifikace není uspokojivý a dochází k záměně některých tříd, je třeba opakovat proces
s nastavením většího počtu klasifikačních tříd [9]. V další fázi byl proto navyšován počet
klasifikačních tříd, nejprve na 25, poté na 50 a nakonec bylo stanoveno 200 klasifikačních
tříd. Zároveň byl zvýšen konvergenční práh procentuálního zastoupení stabilních pixelů
na hodnotu 99 %. Tento postup přinesl adekvátní a uspokojivé výsledky, které byly následně
reklasifikovány do čtyř kategorií dle legendy. Obr. 3. zobrazuje výsledek klasifikace
a následné reklasifikace pro snímek z roku 1990 ořezaný podle zájmového zastavěného
území.
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Obr. 3 Ukázka klasifikovaného snímku z roku 1990.

Protože výsledek klasifikace obsahuje řadu osamocených chybně zařazených pixelů, je
vhodné výsledný klasifikovaný obraz shladit pomocí nízkofrekvenčních shlazovacích filtrů
[9]. Pro postklasifikační úpravy byl zvolen majoritní filtr o dvou variantách velikosti
filtračního okna: 3x3 a 5x5 pixelu. Často však byly některé osamocené pixely naopak
zařazeny správně a tedy nebylo vhodné o tyto pixely shlazením přijít. Z filtračního procesu
proto byla vyjmuta třída urbanizovaných ploch. Rozdíl mezi shlazeným obrazem s aplikací
na urbanizované plochy a bez aplikace na tyto plochy je patrný z obr. 4.
Všechny tři varianty klasifikovaného obrazu byly porovnány a zhodnoceny z hlediska
přesnosti klasifikace pomocí chybové matice. Hodnocení proběhlo na náhodně rozmístěných
bodech, kterých v zájmovém území aktuálně zastavěného území leželo 165. Výsledky
hodnocení přesnosti klasifikace uvádí tab. 1. V tabulce nejsou uvedeny výsledky klasifikace
snímku z roku 1994, který byl pro příliš velké chyby z analýzy vyloučen. Vzhledem k
hodnocení přesnosti klasifikace byl výsledek shlazení pomocí filtračního okna o velikosti 3x3
pixely vybrán jako nejpřesnější a vstoupil do závěrečného statistického hodnocení.

Obr. 4 Úsek rychlostní silnice a odlehlá zástavba v obcích shlazená po aplikaci standardního majoritního filtru
3x3 (vlevo) a zachovaná po vynechání aplikace filtru na kategorii urbanizovaných ploch.
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Tab. 1 Výsledky hodnocení přesnosti klasifikace
Rok

Bez shlazení

Shlazení 3x3

Shlazení 5x5

1986

78,79 %

78,79 %

78,79 %

1990

87,88 %

88,48 %

87,88 %

2000

83,03 %

82,42 %

81,21 %

2006

87,88 %

87,88 %

86,06 %

2009

88,48 %

89,70 %

87,88 %

Výsledky a diskuze
Pomocí maskování byla kvantifikována plocha skutečně urbanizovaných ploch
vzhledem k aktuálně definované oblasti zastavěného území. Tyto hodnoty uvádí tab. 2.
a vizualizuje obr. 5. Je patrné, že v průběhu sledovaného časového období docházelo
na zájmovém území k postupnému rozšiřování urbanizovaných ploch z původních 28,67 km2
v roce 1986 na téměř dvojnásobných 51,68 km2 v roce 2009. Jediný úbytek byl zaznamenán
mezi lety 2006–2009, přičemž tento fakt je ovlivněn vyšší chybou klasifikace. Největší nárůst
urbanizovaných ploch tak byl zaznamenán mezi lety 1986–1990, kdy tyto změny způsobila
zejména bytová panelová výstavba na jižním a západním okraji Olomouce. Velmi malé
změny v rozloze urbanizovaných ploch lze očekávat mezi lety 2006–2009 a to i přes
zmiňovanou chybu klasifikace v roce 1996. K nejvýraznějším změnám v Olomouci patří již
zmiňovaná výstavba sídlišť, ale také stavba jižního dálničního obchvatu a nákupních center
na okrajích města a dále rozvoj průmyslových zón na východním okraji města.
Z hlediska suburbanizačního procesu ovlivňujícího zejména přilehlé obce v okolí
Olomouce je nejvýraznější změnou nárůst urbanizovaných ploch na západ od Olomouce,
jmenovitě se jedná např. o obce Hněvotín, Lutín, Slatinice, Slatinky či Olšany. Porovná-li se
území aktuálně zastavěné a území klasifikované pomocí metod DPZ jako skutečně
urbanizované, vykazují výsledky téměř 35 % rozdíl v ploše skutečně urbanizovaných ploch.

Tab. 2 Vývoj rozlohy urbanizovaných ploch na Olomoucku v letech 1986–2009
Rok
2

Rozloha (km )

1986

1990

2000

2006

2009

28,67

38,40

44,19

58,00

51,68

1362

GEOGRAFIA

Obr. 5 Změny urbanizovaných ploch mezi lety 1986–2009 (světle modré – zaniklé, modré – stabilní, tmavě
modré – nově vzniklé)

Klasifikace je vždy zatížena určitou mírou nepřesnosti. Další zvýšení klasifikačních
tříd by jistě přineslo ještě lepší a přesnější výsledky. Výsledná přesnost výsledků by ovšem
nebyla přínosná natolik, aby se vyplatila vzhledem k náročnosti zpracování, zejména časové.
V hodnocení výsledků je uvažováno s přibližně stejnou chybou v případě klasifikace všech
snímků a proto relativní porovnání hodnot je považováno za poměrně přesné.

Závěr
V práci byly použity metody zpracování obrazu pro detekci urbanizovaného území.
Při klasifikaci byly zjištěny problémy v odlišení kategorií urbanizovaných ploch a holé půdy.
Z toho důvodu bylo přistoupeno k neřízené klasifikaci na 200 klasifikačních tříd.
Na klasifikovaný obraz byl aplikován majoritní shlazovací filter o velikosti filtračního okna
3x3 pixely, který byl pomocí chybové matice zhodnocen jako nepřesněji klasifikovaný.
V práci byly detekovány urbanizované a suburbanizovaných plochy, identifikovány
a kvantifikovány jejich změny. Analýza ve sledovaném časovém období mezi lety 1986
a 2009 prokázala setrvalý narůst urbanizovaných ploch na Olomoucku, převážně v okrajových
částech města Olomouce. V rámci vnitřní struktury města jsou velmi stabilní plochy
historických městských parků a okrajových částí orné půdy a záplavových území.
Identifikace urbanizační struktury venkova a tedy proces suburbanizace byl vysledován
zejména v obcích západně od Olomouce. Vnitřní struktura obcí neprodělala vážnějších
patrných změn, pouze byla v důsledku suburbanizace zvýšena rozloha urbanizovaných ploch.
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Abstract
The introduction of term “social remittances” does not seek to increase the terminological heterogeneity
but to provide a possibility of researching the phenomenon of remittances in its complexity. The research on
remittances can overcome the prevailing and limiting economic discourse by extending the term by incorporating
migrant-led transfers of non-material character (e. g. knowledge, know-how, expertise, methods, values) to the
wider communities extending the family ties. The research based on this alternative approach has identified a
variety of grassroots, migrant-led development projects based in the local knowledge and aiming on the areas of
absent or ineffective development cooperation networks; thus being examples of the post-development
movement. With the system of Official Development Aid (ODA) coming through both financial and ideological
crisis, the concept of social remittances might provide an alternative worth further recognition by both scientists
and official development actors.

Key words: social remittances; development cooperation; migration; transnationalism

Introduction
The system of official development cooperation is highly complex one, with many
troubled areas which are aims of severe criticism. The current economic crisis clearly shows
the negatives of the dependency of the development coordination system on the political will
and support in the donor countries. The ambitious projects lack a clear leadership so the
multilateral agreements are usually of general character with no clearly stated means of
pursuing their outcomes or potential sanctions for failing donors. In the time of their
decreasing economic efficiency the donor states fail to provide the pledged financial sources
and aid decreases on the foreign policy agendas of the developed countries. [1] The current
development model remains state-oriented, dependent on the donors and according to many
thus used mainly for confirmation of the dominant world view presented by the developed
countries. [1] Although there is an agreement on the need of reforms in the development
model, there is not such clarity about their actual character. In this time the developmental
alternatives have a chance to get wider attention as state-independent and smaller-scale
variations to official development strategies are sought.
With the economic crisis hitting majority of the most important ODA donors, there
grows the fear of cutting development funds by both official donors and the transnational
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migrant remitters and the scientific research in this field concentrates on providing statistical
data supporting these gloomy predictions. This paper joins the critique of this economicsbased quantitative approach to research of migration-related issues which is seen as overly
simplifying. It therefore introduces an alternative – interdisciplinary qualitative-based research
method incorporating the social aspects into the research of remittances. In this way the
potential for understanding the developmental consequences of remittances is extended;
enabling wider understanding of the complex networks created in the processes of
international migration.

Theory and Methodology of Research on Social Remittances
Research undertaken so far in the field of migration and development concentrates
predominantly on the phenomenon of remittances; more precisely on their economic value e.
g. volumes, routes, spatial distribution and use. This approach is connected to the neo-liberal
perspective of migration as a predominantly economic phenomenon interconnected with the
spread of unified global economic system and its increasing influence upon the state. This
mono-causal explanation unevenly emphasizes the economical background of global
processes – including migration. In this sense the migrants are seen purely as a labour force
motivated by desire to increase income and lower economical risks. [2] This way of rational
analysis of migrant behaviour is also applied upon their remitting activities; which are
predominantly researched in the quantitative categories of volume or share on GDP.
The research on remittances therefore aims predominantly on the financial and
material outcomes of migrants’ economic activity transferred to country of origin. [3] In this
way remittances are recognized as potential additional source for development and as stated
above the economic crisis pressures researchers, development professionals and remitters
themselves to investigate on the most effective use of remittances in development. The matter
is further unbalanced as there are serious drawbacks in the institutional and societal structures
which prevent the effective use of provided aid. The economical assessment of remittances as
developmental tool therefore puts a disproportional amount of responsibility on proportionally
small group of migrants without providing them with adequate recognition and assistance.
Blaming the migrants themselves for the lack of development can be thus analysed as tactical
approach of drawing the attention from the actual drawbacks in political, economical and aid
structures. [3, 4] The criticism of remittances also aims on lack of control, creation of
dependency, unequal distribution and consumption use. This attitude omits the fact that
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remittances are just one part of a complex socio-economic system; their income can therefore
release other resources which would be otherwise linked to primary consumption. The
analysis of their influences should therefore look further than just on the direct outcomes as
there are often secondary ones which are still socially desirable. [3, 4, 5]
To reflect these problematic areas there emerges new concept of remittances. Its aim is
to include the social aspects of remitting activities and the transnational reality of migrants’
lives and activities. The main difference lies in going beyond the simplistic optics viewing
migrants as market driven economic actors. The actual reality of migration is a complex and
dynamic process driven by mix of social, political and economic motivations. Therefore
explaining migration in the context of free market is at least biased as there are present both
individual and collective motivations, influences and outcomes. [3] Concentration on
financial remittances also omits all other forms in which migrants may contribute to
development of their home countries. The perspective of social remitting enables to pay
attention to activities going further than to material and financial transfers. Therefore the
concept of social remittances also gives space to alternatives to the prevailing development
discourse by research of post-developmental strategies of development which concentrate on
grassroots, community-based projects using the local knowledge and traditions. [6]
The inclusive definition of social remittances was created, recognizing them as
material and nonmaterial transfers such as skills, know-how, knowledge, techniques, methods
and values used for and by wider community exceeding the family relationships; submitted by
individuals or groups of international migrants or refugees and used in various forms of
collective projects with the motivation of giving back to the community and improving its
welfare. [7, 8] This unofficial definition became a base of research on remitting activities of
Irish immigrants undertaken by the author in years 2009 – 2010. The research aimed on
identification of concrete forms of social remitting projects, their motivation and available
networks of cooperation. As remittances are considered to be one of the main alternatives to
the failing structures of development cooperation, the main focus was paid to the postdevelopment characteristics of social remitting projects. It was proved that migrant organizers
create mainly community-based, self-sustainable and small scale projects which originate
from the needs and skills of the target community. The great advantage of this approach is the
possibility to create alternative power structures and channels and enable emancipation of
local communities which are often marginalized in the global system of development
cooperation.
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The new concept of research on remittances is therefore innovative thanks to the
extension of the understanding of the processes beyond the financial, family, kin and ethnic
bonds of migrants. The research has shown that remittances have many forms and therefore
there is needed of further research on the social aspects of this phenomenon; including the
attitudes to the official structures of development cooperation. Social remittances therefore
extend the theoretical understanding of “transnationalism from below” – the specific local
grassroots reactions to the processes of globalization enabling the use of personal potential to
individuals and communities in otherwise marginalised regions and positions. [9]

Outcomes and Discussion
The pilot research helped to identify the migrants as active, though officially
unrecognized actors in the field of development whose activities aim mainly on the grassroots
projects. These projects form an important alternative to the areas of non-existent or
ineffective official development cooperation networks. The migrants themselves localize their
projects according to the needs and requirements of the local communities which are
insufficiently involved in the official development networks. As the amount of these localities
might increase with the withdrawal of main donors from the development projects, the
activities of migrants grow on importance as they have tendency to grow nevertheless the
economic crisis. This characteristic is given by the non-financial character of the projects
which are oriented on giving back to the community. The motivation of the social remitters
originates from religious beliefs, family upbringing or philosophy, which are the
characteristics that are not influenced by the economic downturn in the developed world.
Although many of the social remitters struggle with financing in the current environment, they
seek to sustain their activities by other means. [10]
The declared disregard of social remitting activities by majority of official
development bodies leads to a set of further research questions. The marginalization of
migrants in the social, political and economic structures of the host countries seems to be
connected to the prevailing negative public image of migrants. In the area of development
migrants become representatives of the passive and drawback imagery of developed countries
and their inhabitants; that makes their incorporation into the official structures seemingly
impossible. The low levels of cooperation among the migrant and official development actors
can be according to A. Escobar interpreted as the outcome of the differences in both
theoretical and practical understanding of the concept of development given by the existence

1368

GEOGRAFIA

of different development discourses. The transnational position of the migrant social remitters
creates their specific position in between the local and official development discourses which
exist in hybrid coexistence. [11] The research has thus identified interesting inconsonance
between the form and content of the development projects. Although the social remitting has
the above described post-developmental form of grassroots activities, the actual content
defined by the receiving society is in accord with the official development discourse
concentrating mainly on the infrastructure, education and healthcare.

Conclusions
This paper aims on the insufficient research of migration and development issues
originating from the economics-based discourses of these two fields of research. Both
migration and development are influenced by complex system of social, political, economic
and cultural factors which need to be reflected in the theoretical research on the related
phenomena. Interdisciplinary, holistic and complex approaches that reflex the specific timespace context are getting wider support, however they are still handicapped by their relative
novelty, unstable terminology and missing specific methodology. However the described
research has proven the necessity of new approaches for grasping the complexity of
transnational networks and the importance of personal agency of many individuals. Their
personal skills, knowledge and intellect are used for development of otherwise neglected
communities abandoned by the main networks of distribution of power and resources.
The outcomes of the research of social remittances proved that further research on the
issue can help to replace the economic view on migrants by the one recognizing their personal
agency, intellectual, manual and organizational skills, experience and expertise. Further
research may therefore achieve the full recognition of migrants as agents of development and
gain access to their abilities and experiences to various development bodies. Such approaches
should be supported by the need of grasping the complexity of migrant agency which in many
ways possesses the currently proposed characteristics of post-development tactics of selfempowerment led by the developing communities themselves. Therefore social remittances
provide a chance of creating an alternative to development structures struck by inefficiency,
administrative costs and bureaucracy.
Overall it is clear that the processes linking migration and development are complex
and highly influenced by all the included actors; this fact should be reflected by any further
research. In this way it is possible to reflect that although the transnational networks seem to
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be influenced by various policies and structures, they still can be created and changed by the
individuals.
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Abstrakt
Článek definuje pojmy územně plánovací dokumentace, zásady územního rozvoje (ZÚR), územní plán
obce a regulační plán, používané v České republice. Popisuje tvorbu znakového klíče v programu ArcGIS 9.3 od
společnosti Esri pro územně analytické podklady (ÚAP) používané v České republice. Postup práce zohledňuje
kartografická pravida pro tvorbu znaků, uživatelskou příjemnost a praktické využití. Článek představuje
podsvícení jako řešení pro odlišení stavu, návrhu a rezervy. Dále se zabývá jeho zavedením do praxe ve
spolupráci s Olomouckým krajem a Magistrátem města Olomouce.

Klíčová slova: symbologie, kartografie, mapový znak, znaková sada, územní plánování

Úvod a formulace cíle
Územně plánovací dokumentace společně s územně analytickými podklady patří
mezi nejčastěji používané dokumenty v české veřejné správě a pro běžného občana je vedle
katastrálních map těmi nejviditelnějšími a nejznámějšími úředními dokumenty geografické
povahy (zachycujícím prostorovou informaci), se kterým se na úřadech setkává [1].
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) je souborem předepsaných textových a
grafických dokumentů, které regulují a navrhují výstavbu ve vymezeném území, má svoji
směrnou a závaznou část, ta má podobu právní normy (upraveno podle [2]). ÚPD má několik
úrovní: zásady územního rozvoje (ZÚR), Územní plán obce a Regulační plán.
Zásady územního rozvoje (ZÚR) dříve územní plán velkého územního celku se
vypracovává pro kraj. Pro menší územní jednotky se vyhotovuje územní plán obce.
Zpracovává se pro území obce nebo pro část statutárního města. Zaměřuje se na urbanistickou
koncepci a na využití území, na stav a tendence popřípadě dílčí záměry v jednotlivých
problémových okruzích, které řeší, a navrhne na základě jejich analýzy možnosti optimálního
řešení z hlediska obce jako celku. Obsahem územního plánu obce jsou širší vztahy,
urbanistická koncepce, funkční využití, limity využití území: ochranná pásma a chráněná
území, vymezení současně zastavěného území a hranice zastavitelného území, dopravní
řešení, řešení technické infrastruktury, veřejně prospěšné stavby, zábory, ÚSES, etapizace a
návrh lhůt aktualizace plánu. (upraveno podle [2])
Regulační plán se vypracovává pro část území obce nebo pro celou obec s
jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami (upraveno podle [2]).
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Územně plánovací dokumentace je nezbytným podkladem pro rozhodování v každé
obci. Navzdory tomu v České republice ještě nedošlo ke sjednocení a standardizaci na úrovni
datového modelu ani symbologie. Tuto situaci částečně řeší metodiky různých firem,
zabývající se územním plánováním, např. T-Mapy spol. s r. o., Hydrosoft Veleslavín s. r. o.
nebo BERIT. Jedním z návrhů standardizace je metodika Symbologie výkresů územně
analytických podkladů obcí, která vznikla na katedře geoinformatiky Univerzity Palackého
v Olomouci. Cílem předložené práce je návrh znakového klíče pro územně plánovací
dokumentaci.

Materiál a metody
Před samotným návrhem symbologie byly prostudovány stávající legendy a metodiky,
zabývající se touto problematikou. Sloužily jako inspirační zdroj pro tvorbu mapových
symbolů, hlavně z hlediska znaků s ustálenými významy např. žlutá pro plochy sportu nebo u
kategorie „Znečištění území“ by mohla být logičtější šedá, hnědá nebo černá barva, v tomto
případě byla respektována zažitá zvyklost, tj. růžová [5]. Dále pak byly identifikovány znaky,
jejichž kartografická správnost je diskutabilní. Takové znaky byly nahrazeny nově navrženými
např. regulační stanice na obr. 1.

Obr. 1: Nahrazení znaků z metodiky od společnosti Hydrosoft [3] vlevo nově vytvořenými znaky [4] vpravo

Mapové znaky byly vytvořeny s ohledem na budoucí uživatele. V tomto případě jsou
uživateli zaměstnanci stavebního odboru obcí s rozšířenou působností, široká veřejnost
přistupující přes internet, zájemci o nahlížení do územně analytických podkladů na úřadech
[5].
Při tvorbě znakového klíče byl kladen důraz na dodržování kartografických pravidel,
dále pak na sémiologické aspekty tvorby znaků, jako je syntaktický, sémantický, sigmatický
a pragmatický aspekt. Jako příklad dodržování těchto pravidel je znak „čerpací stanice PHM“
na

obrázku

2.

Dále

byl

kladen

důraz

na

komunikovatelnost,

asociativnost

a komprimovatelnost kartografických znaků.

Obr. 2: Znak pro „čerpací stanice PHM“ stav, návrh a rezerva
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Výsledky a diskuse
Znakový klíč byl navržen pro tištěné mapy v měřítku 1 : 5 000 a 1 : 10 000 v programu
ArcGIS 9.3 od společnosti ESRI. Pro tvorbu znaků byl využit nástroj „ArcMap symbol
property editor“ (viz Obr. 3), znaky byly sestaveny za použití vrstvení (upraveno podle [7]).
V programu ArcGIS 9.3 je možné se znaky pracovat v různých měřítkách. Součástí
znakového klíče jsou dvě sady 17 mapových stylů (souborů formátu style) rozdělených podle
17 hlavních kategorií datového modelu [5]. Znakový klíč byl navržen a testován pro modelová
data pokrývající území ORP (obce s rozšířenou působností) Přerov a je použitelný pro data
libovolné obce s rozšířenou působností, která má data uložena v datovém modelu pro ÚAP od
společnosti T-MAPY (verze z 2/2008 úprava KÚOK 10/2009) [5].

Obr. 3: Grafické okno nástroje ArcMap symbol property editor

Pro odlišení vývoje území v čase je v ÚAP používán stav, návrh a rezerva. Ve
studovaných metodikách a znakových klíčích jsou většinou odlišeny barvou znaku, texturou,
změnou tloušťky nebo přerušováním linie. V tomto případě byl zvolen odlišný přístup,
podsvícení. Stav byl ponechán bez podsvícení, návrh a rezerva byly podbarveny odstíny
červené (viz obr. 4).

Obr. 4: Příklad posvícení u bodových, liniových a plošných znaků [6]

Znaky byly sloučeny podle datového modelu do 17 skupin, u každé skupiny byl
zaveden vůdčí znak. V rámci skupin pak byl dodržován jednotný styl (viz tab. 1) při změně
barvy, výplně nebo textury.
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Tab. 1: Použití barev a znaků [5]

Výsledný znakový klíč obsahuje 1320 znaků, z toho 440 znaků jsou návrhy. Pro
bodové jevy byla zvolena velikost bodových znaků 11 bodů, velikost podsvícení 16 bodů. U
liniových znaků byla síla linie a síla podsvícení zvolena následovně (2 v případě síly hlavní
linie 0.5, 2.5 v případě síly hlavní linie 1 a 5 v případě síly hlavní linie 2). Přerušovaná linie
byla zvolena pro podzemní vedení jevu, plná potom pro nadzemní. U polygonů je návrh a
rezerva jevu u všech polygonových vrstev kromě ploch s rozdílným způsobem využití řešena
podsvícením dovnitř polygonu. U vybraných jevů, kde je nutné jasně identifikovat, na kterou
stranu od hraniční linie se polygon vyskytuje, jsou vytvořeny další znaky, které tuto
identifikaci usnadní. [5]
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Znakový klíč byl implementován do praxe ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce
v roce 2010 při aktualizaci ÚAP Olomouc. Navržené symboly byly využity při tvorbě série
výkresů územně analytické dokumentace města Olomouce v měřítkách 1 : 10 000 a 1 :
25 000, byl to Výkres hodnot území - I. aktualizace, Výkres limitů využití území - I.
aktualizace, Výkres záměrů na provedení změn v území - I. aktualizace (viz Obr. 5) a Výkres
problémů k řešení v ÚPD - I. aktualizace. ÚAP byly rozděleny do čtyř sérií map a jsou
vystaveny

na

webových

stránkách

magistrátu

města

Olomouce

http://www.olomouc.eu/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady_(cesky). Jak je patrné
z obrázku 5, výsledné mapy neobsahují legendu, ta je vyhotovena pro každou mapovou sadu a
umístěna na webových stránkách magistrátu města Olomouce v samostatném souboru PDF.
V horním pravém rohu mapy je umístěno označení mapového listu v kladu listů, který byl
dodán pracovníky magistrátu města Olomouce a je používán pro území ORP Olomouc (tady
OLM E-A). Pod ním je umístěn titul mapy, který se skládá z čísla série (tj. pro Výkres hodnot
území - I. aktualizace je to číslo 01) a označení výkresu (tady Hodnoty). Ve spodním pravém
rohu se nachází číslo mapového listu v dané sérii map (v tomto případě 21. list ze 44).

Obr. 5: Výkres záměrů na provedení změn v území - I. aktualizace [6]

Závěr
Ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje byl vytvořen znakový klíč pro
územně analytické podklady. Znakový klíč byl vytvořen v programu ArcGIS od společnosti
Esri. Znaková sada obsahuje 1320 znaků rozdělených do 17 kategorií a je k dispozici ke

1375

GEOGRAFIA

stažení

na

webových

stránkách

Olomouckého

kraje

na

adrese

http://www.kr-

olomoucky.cz/NR/rdonlyres/28337C03-E630-4A62-941AE9281A146D05/0/Dokumentace_symbologie.zip. Znakový klíč je možné využít pouze pro
potřeby územního plánování v Olomouckém kraji, případné další využití podléhá autorskému
právu (upraveno podle [5]). Pro využití v jiném území je nutná adaptace.
Navržený znakový klíč pro územně analytické podklady obcí Olomouckého kraje bude
sloužit nejen pro tvorbu povinných výkresů ÚAP, ale také pro jejich vizualizaci na mapovém
portálu Olomouckého kraje a dále pak pro interní potřeby pracovníků jednotlivých ORP
Olomouckého kraje a Krajského úřadu Olomouckého kraje [5].
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Tvorba sady mapových znaků pro vizualizaci monitorovacích stanic
pro sledování kvality ovzduší
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Abstrakt
Článek pojednává o kartografické vizualizaci monitorovacích stanic pro sledování kvality ovzduší
podle dělení klasifikace EoI. Zaměřuje se na výzkum a hodnocení map, zabývajících se danou problematikou
a vyskytujících se na internetu. Dále pak navrhuje vlastní znakovou sadu pro vizualizaci typů monitorovacích
stanic pro sledování kvality ovzduší. Znaková sada obsahuje 45 znaků a řídí se kartografickými pravidly
pro tvorbu znakového klíče. Znaková sada respektuje asociativnost, komunikativnost a komprimovatelnost znaků
a dále pragmatické, syntaktické, sémantické a sigmatické aspekty znaků s ohledem na čtenáře mapy. Jednotlivé
stupně dělení znaků byly od sebe odlišeny pomocí změn parametrů bodových znaků, t. j. tvaru, barvy, výplně a
velikosti. Znaková sada byla vytvořena v programu ArcGIS 10 od společnosti Esri a je k dispozici na Katedře
geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci ve formě souboru style.

Klíčová slova: klasifikace EoI; kartografický znak; monitorovací stanice; kvalita ovzduší

Úvod a formulace cíle
V současné době existuje velké množství map, zabývajících se zobrazováním
typologie monitorovacích stanic pro sledování kvality ovzduší. Hlavním producentem map
s touto tématikou v České republice je Český hydrometeorologický ústav. Tyto mapy se
objevují převážně v elektronické podobě na internetových stránkách.
Při vizualizaci typologie stanic nebylo doposud postupováno dle kartografických
pravidel a byly zvažovány pouze odborné (klimatologické a environmentální) aspekty dané
problematiky. Dostupnost literatury a zdrojů pro tvorbu návrhu znakové sady monitorovacích
stanic byla tedy značně omezená. Prostudováno bylo 60 českých i zahraničních
kartografických děl, zobrazujících různé druhy typologie monitorovacích stanic.
Z těchto prostudovaných map vyplývá, že dosud nebylo přistoupeno k unifikaci
znakového klíče pro mapy, zabývající se monitorováním kvality ovzduší. Dále je zcela
opomíjena asociativnost znaků v těchto mapách. To může být pro čtenáře, kteří jsou nuceni
pro každou mapu používat jinou legendu, matoucí.
Z toho důvodu byl vytvořen návrh sady mapových znaků, který pokrývá danou
problematiku z hlediska kvalitativních vlastností zobrazovaných stanic, především typologie
podle evropské klasifikace EoI. Tato klasifikace stanic vychází z Rozhodnutí Rady 97/101/EC
o výměně informací (EoI) a kritérií pro Evropskou síť kvality ovzduší EUROAIRNET
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a je závazná pro členské země EU [1].

Materiál a metody
Předmětem vizualizace byly monitorovací stanice pro sledování kvality ovzduší. Ty se
používají pro mapy zabývající se ochranou ovzduší a kvalitou ovzduší. Tab. 1 ukazuje
jednotlivé typy lokalit, oblastí a charakteristik oblastí.
Úplná klasifikace podle EoI (tab. 1) se skládá ze tří základních písmen oddělených
lomítkem. Písmena jsou odvozena od začátečních písmen anglických názvů typů
lokalit/zón/charakteristik zón.V některých případech byla klasifikace odvozena převážně z
účelu zavedení příslušné stanice. Ve třetím sloupci tab. 1 jsou uvedeny pouze příklady
kombinací charakteristik zón, ve skutečnosti je možná jakákoliv logická kombinace, avšak
pořadí písmen má smysl – údaj na prvním místě má nejvyšší prioritu [1].
Tab. 1 Třídy lokalit staniční sítě (zdroj: [1])
Typ lokality

Typ zóny (oblasti)

Charakteristika zóny (oblasti)

Dopravní (T)

Městská (U)

Obytná (R)

Průmyslová (I)

Předměstská (S)

Obchodní (C)

Pozaďová (B)

Venkovská (R)

Průmyslová (I)
Zemědělská (A)
Přírodní (N)
Obytná/obchodní (RC)
Obchodní/průmyslová (CI)
Průmyslová/obytná (IR)
Obytná/obchodní/průmyslová (RCI)
Zemědělská/přírodní (AN)

Kombinací všech tříd by vzniklo 90 znaků. Některé z těchto kombinací ovšem
postrádají logiku a v praxi se tyto typy monitorovacích stanic nepoužívají (např. průmyslová
venkovská obchodní). Znaková sada byla vytvořena jen pro existující typy monitorovacích
stanic. Pokud by bylo v budoucnu třeba, lze znakovou sadu doplnit podle postupu
vyobrazeném na obr. 1.
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Obr. 1 Postup tvorby jednotlivých znaků

Výsledky a diskuse
Výsledná znaková sada byla vytvořena v programu ArcGIS 10 od společnosti Esri.
Znaky byly sestaveny pomocí „ArcMap symbol property editoru“ za použití vrstvení [2].
Znázorňované objekty – stanice mají ve skutečnosti velmi malé rozměry, proto byly zvoleny
mimoměřítkové znaky [3], lze tedy použít bodové znaky geometrické, symbolické,
alfanumerické nebo obrázkové [4]. Geometrické znaky byly zvoleny kvůli nejlepší možnosti
komprimovatelnosti a komunikovatelnosti.
Tvar znaku v tomto případě znázorňuje typ oblasti, ve které se dané stanice nachází
(tab. 1). Tvar je daný obrysovou čarou znaku [5]. Pro dopravní stanici byl zvolen kruh,
pro průmyslovou trojúhelník a pro pozaďovou čtverec. Tyto tvary byly zvoleny
pro svou interperetovatelnost, tzn. kruh ve čtenáři evokuje představu kol u aut, trojúhelník
představuje komín továrny a čtverec vyvolává představu pozadí či plochy.
Barva bodového znaku byla použita pro odlišení různých charakteristik oblastí.
V případě kombinací oblastí bylo pro zjednodušení čtení využito skládání barev, např. hnědá
barva „zemědělské stanice“ a zelená barva „přírodní stanice“ byly smíchány do khaki barvy
pro „zemědělskou/přírodní stanici“ (obr. 2). Pro míchání barev byl využit model CMYK,
který byl zvolen s ohledem na budoucí možnost tisku map [6].
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Obr. 2 Ukázka skládání barev

Pro vyjádření typu stanice byla využita struktura bodového znaku. V tomto případě byl
zvolen rastr. Pro městskou stanici je rastr nejhustší, protože osídlení je ve městech ze všech tří
kategorií nejhustější, pro předměstskou řidší a pro venkovskou nejřidší rastr, opět
v návaznosti na zmenšující se hustotu obyvatelstva (obr. 3).

Obr. 3 Využití vnitřní struktury bodového znaku pro zlepšení interperetovatelnosti znaku

Při použití vhodného hodnotového měřítka, lze velikostí znaku vyjádřit počet
sledovaných polutantů, význam nebo velikost stanice. Podle [7] se nejlépe osvědčuje dělení
do tří velikostních kategorií, přičemž se znak zvětšuje nejméně 1,5 krát proti předchozí.
Na příkladu tvorby znaku pro dopravní městskou obytnou/obchodní/průmyslovou
stanici lze demonstrovat princip skládání kartografických znaků v navrhované znakové sadě
(obr. 4). Tvar znaku, kruh, ukazuje typ stanice, t. j. že se jedná o dopravní stanici. Výplň
znaku, nejhustší rastr, ukazuje na typ oblasti, ve které se stanice nachází, t. j. městská oblast.
Barva znaku byla smíchána z barev použitých pro průmyslovou, obchodní a obytnou stanici,
t. j. šedá, fialová a červená do výsledné bordó dle modelu CMYK.
Jak je patrné ze schématu (obr. 1), přestože nebyly vytvořeny znaky pro všechny
možné kombinace typů stanic, je možné bez větších obtíží další znaky doplnit. Ze všech
možných kombinací klasifikace EoI byly vybrány ty, které se vyskytují v České republice.
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Obr. 4 Ukázka tvorby znaku pro dopravní městská obytná/obchodní/průmyslová stanice

Závěr
Po prostudování různých typů map, zobrazujících kvalitu ovzduší a znaků v nich
použitých, vyplynulo, že doposud v této oblasti neexistuje žádná ucelená forma standardizace.
Proto bylo přistoupeno k návrhu znakové sady, která tuto problematiku pokrývá. Navrhovaná
znaková sada byla vytvořena za účelem vizualizace typologie monitorovacích stanic, které
slouží ke sledování kvality ovzduší. Obsahuje 45 znaků, které vyjadřují typy monitorovacích
stanic pro sledování kvality ovzduší podle dělení klasifikace EoI. Ze všech možných
kombinací typů stanic byly vybrány typy stanic, používané v České republice, pro které byly
vytvořeny kartografické znaky. Pokud se v budoucnu začne používat nový typ stanice, není
problém pro ni vytvořit znak podle zavedené logiky, jak je patrné ze schématu výše (obr. 1).
Pro znázornění typologie bylo využito metody složených bodových znaků. Jednotlivé stupně
dělení znaků byly od sebe odlišeny pomocí změn parametrů bodových znaků, t. j. tvaru, barvy,
výplně a velikosti. Při tvorbě návrhu znaků byl kladen důraz na asociativnost,
komunikativnost a komprimovatelnost znaků, dále pak na pragmatické, syntaktické,
sémantické a sigmatické aspekty znaků s ohledem na čtenáře mapy.
Znaková sada byla vytvořena v programu ArcGIS 10 od společnosti Esri a je
k dispozici na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci ve formě souboru
style. Veškeré další využití podléhá autorskému právu.
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Abstrakt
Hodnotenie prírodných hrozieb sa v súčasnosti stáva veľmi aktuálnou témou. Hrozba svahových
pohybov spôsobuje v Západných Karpatoch, do ktorých patrí veľká časť územia Slovenska a menšie časti Česka,
Poľska, Maďarska a Rakúska významné materiálne škody. Príspevok sa zameriava na zhodnotenie tejto hrozby
pomocou dostupných databáz o svahových deformáciách. Použili sme objektovo-orientovaný geografický prístup
a prístup poľa. Vyjadrili sme plochu územia postihnutého svahovými deformáciami vo vzťahu k homogénnym
areálom (morfologicko-morfometrickým typom georeliéfu) a pomocou fokálnej štatistiky sme vyjadrili
zastúpenie svahových deformácií pre kruhy s polomerom 2,5 km, čím sme získali spojité vyjadrenie hrozby
svahových deformácií na skúmanom území.

Kľúčové slová: prírodné hrozby; svahové pohyby, svahové deformácie; Západné Karpaty

Úvod a formulácia cieľa
Prírodnú hrozbu (v anglickom kontexte natural hazard) chápeme podľa autorov Minár,
Tremboš [1] ako výsledok pôsobenia iniciálneho prírodného procesu (v našom prípade
gravitačne podmienený pohyb hmôt), ktorý negatívne vplýva na záujmy ľudskej spoločnosti.
Jeho veľkosť sa dá spravidla vyjadriť vo fyzikálnych jednotkách (napr. percento pokrytia
územia svahovými deformáciami).
Hodnotenie hrozby svahových pohybov sa zvyčajne vykonáva vo veľkých mierkach
(Minár, Tremboš, [1]; Pauditš, [2]; Panniza, [3]). Naším cieľom bolo zhodnotiť hrozbu
svahových pohybov v stredných mierkach na základe homogénnej databázy svahových
deformácií na území Západných Karpát. Takto definované územie rešpektuje prírodnú povahu
skúmaného fenoménu a nie je ohraničené umelými (administratívnymi) hranicami. Hranica
Západných Karpát je definovaná na základe práce Minár et al. [4] a zasahuje na územie
Rakúska, Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska.

Materiál a metódy
Základné pojmy
Pod pojmom svahový pohyb rozumieme gravitačný pohyb horninových más z vyšších
polôh do nižších [5]. Nemčok [5] chápe svahový pohyb (ďalej len SP) ako proces, zatiaľ čo
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pojem svahová deformácia (ďalej len SD) ako poruchu, t.j. výslednú formu procesu. V zmysle
tejto klasifikácie sa SP delia na 4 základné skupiny: plazenie, zosúvanie, stekanie a rútenie.
V praxi sa niekedy pod pojmom zosuv označujú všetky typy svahových deformácií, nielen SD
vzniknuté procesom zosúvania.
Dátové zdroje a spracovanie dát
Základným východiskom pre hodnotenie hrozby svahových pohybov na území
Západných Karpát bolo získanie a spracovanie relevantných vstupných údajov a vytvorenie
homogénnej databázy svahových deformácií.
Zdrojom databázy SD pre územie Slovenska bol Atlas máp stability svahov 1:50 000
[6], ktorý obsahuje register zosuvných území mapovaných od roku 1962 do roku 2006 vo
vektorovom formáte. SD sa delia na základe typu do 22 kategórií a aktivita SD je vyjadrená
pomocou 6 kategórií.
Pre územie Českej republiky je taktiež vytvorený register (databáza) svahových
deformácií. Je dostupný pomocou mapovej služby Geofondu ČR v rámci Českej geologickej
služby [7]. V tomto registri sú rozlíšené aktívne SD a ostatné SD (polygóny znázorňujúce
priestorový rozsah SD na topografickej mape). SD, ktoré majú rozmery menšie ako 100
metrov sú v databáze zaznačené bodovo. Polygóny z rastrovej podoby sme poloautomaticky
zdigitalizovali do vektorovej, pomocou nástrojov Corel Draw a ArcGis 9.3. Pracovali sme
v mierke 1:75 000. Svahovým deformáciám, ktoré boli v registri označené bodovo, sme
priradili plochu 2 500 m², čo zodpovedá územiu s polomerom kruhu 28,2 m.
V Poľsku v súčasnosti prebieha registrácia zosuvných území (projekt SOPO - System
Osłony Przeciwosuwiskowej). Táto databáza však bude prístupná až v roku 2016. Preto sme
ako zdroj SD pre územie Poľských Západných Karpát použili rastrovú mapu Raczkowskeho:
Landslide hazard in the Polish Flysh Carpathians. Mapa predstavuje kompiláciu SD z rôznych
dostupných materiálov v mierke 1:400 000 [8].
Výskyt svahových deformácií v Maďarsku je spracovaný Maďarským geologickým
úradom (MAFI). Tie sú zobrazené v mape mierky 1:500 000 pomocou bodov a každý bod je
označený kódom. K týmto bodom existuje katalóg, v ktorom sú pre každý bod uvedené
charakteristiky svahových deformácií (atribúty, dĺžka, šírka). Rozlohu každej SD sme
vyjadrili pomocou týchto údajov ako kruhový polygón [9].
V Rakúsku sú údaje o výskyte svahových deformácií dostupné pomocou mapovej
služby Geologického inštitútu [10]. Pomocou tohto registra sme určili priestorové
rozmiestnenie SD a ich plochu sme vyjadrili pomocou kruhu.
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Metodika vyjadrenia hrozby svahových pohybov
Všetky databázy SD pre jednotlivé krajiny sme spojili do jednej polygónovej
vektorovej vrstvy, ktorú sme následne skonvertovali do rastrového formátu (grid), aby bolo
možné pracovať s priestorovými štatistickými metódami. Údaje z databáz mali porovnateľné
rozlíšenie. Hodnotili sme iba priestorový výskyt SD, pretože pre územie Poľska nie je možné
získať dáta s atribútom aktivity a typom SD. Vychádzali sme z predpokladu, že územia,
v ktorých sa vyskytovali alebo sa vyskytujú SD (a sú teda zmapované) sú náchylné na vznik
ďalších deformácií. T. j. čím väčšia je postihnutosť územia SD, tým je väčšia hrozba SP.
V práci Minár [11] autor predstavuje dva koncepty (modely) vnímania priestorovej
štruktúry krajiny. Diskrétny model zodpovedá konceptu krajiny reprezentovanej súborom
regiónov, ktoré definujeme z hľadiska parciálnych vlastností krajiny. V našom prípade sme
ako homogénne areály zvolili morfologicko-morfometrické typy georeliéfu [12]. Sú to regióny
s podobným vzhľadom, metrikou a vplyvom georeliéfu na priebeh krajinných procesov. V
prvom kroku boli vymedzené prirodzené georeliéfové jednotky (pomocou najkontrastnejších
reliéfových hrán) a v ďalšom boli typizované podľa členitosti georeliéfu. Pre územie
Západných Karpát ich dotvoril Šabo [13]. Hrozbu SP sme vyjadrili pomocou zonálnej
štatistiky. Získali sme tak kartogram, pomocou ktorého bola vyjadrená priemerná hodnota
javu (SD) vzhľadom na homogénne areály. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 0 (v danom
areáli sa nevyskytuje žiadna SD) až po 1 (100% plochy areálu je pokryté SD). Kartogram sme
reklasifikovali pomocou metódy prirodzených zlomov do 5 kategórií.
Druhý koncept vnímania priestorovej štruktúry krajiny predstavuje kontinuálny model.
Je spojený s koncepciou poľa (gridu) a je v podstate jednoduchým vyjadrením spojitých
vlastností geografického priestoru najčastejšie prostredníctvom izočiar danej vlastnosti.
Hrozbu svahových pohybov ako spojitú funkciu sme vyjadrili pomocou fokálnej štatistiky.
Pre každý pixel bolo v kruhovom okolí s polomerom 2,5 km vypočítané percento pokrytia SD.

Výsledky a diskusia
Obr. 1 zobrazuje výslednú mapu hrozby svahových pohybov v rámci Západných Karpát. Je to
objektovo-orientovaný prístup, v ktorom je hustota SP vyjadrená v rámci homogénnych areálov.
Najväčšiu hustotu SD (a teda aj hrozby vzniku ďalších SP) možno pozorovať v páse, ktorý sa tiahne
od Bielych Karpát cez sever Slovenska na juh Poľska (zhruba kopíruje bradlové pásmo). Na rozhraní
Kysuckých a Oravských Beskýd sa pás rozdeľuje na dve časti. Prvá sa tiahne zhruba pozdĺž hraníc
Slovenska s Poľskom až po Babiu horu. Druhú časť predstavuje pás na pomedzí Oravskej Magury
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a Oravskej vrchoviny, ktorý je oddelený riekou Oravou od pásu na rozhraní Oravskej vrchoviny
a Skorušinských vrchov. Ďalšiu oblasť s vysokou hustotou SD možno pozorovať na západe
Liptovskej kotliny. Oblasť s vysokým výskytom SD prechádza z Oravy do Poľska, opäť kopírujúc
bradlové pásmo a v oblasti Pienin sa vracia na slovensko-poľské pohraničie. V oblasti na rozhraní
Čergova a Ondavskej vrchoviny potom dochádza k rozdvojeniu – pásmo najvyššieho postihnutia SD
pokračuje na juhovýchod na poľskej strane v dobre pozorovateľnom páse. Na slovenskej strane je
pásmo skôr rozptýlené a pokračuje až na okraj Západných Karpát. Severne od popísaného pásma sa
nachádzajú oblasti postihnuté SD skôr ostrovkovite – v Česku v Moravsko-Slezských Beskydoch
a Hostínsko-Vsetínskej hornatine, v Poľsku v oblasti Beskidu Śląskeho, Beskidu Wyspoweho
a v Pogórzi Dynowskom. Na Slovensku sa intenzívne postihnuté územie nachádza v oblasti
Slanských vrchov a Košickej kotliny. V tejto oblasti možno taktiež pozorovať vplyv
administratívnych hraníc. Na maďarskej strane je totiž zmapovaných menej SD takže zatiaľ čo na
Slovensku na juhu Slanských vrchov je bežné 20 – 65% pokrytie SD, na Maďarskej strane možno
nájsť maximálne 4%. Na Slovensku sa nachádzajú ešte dva „ostrovy“ výskytu SD – v oblasti
Vtáčnika, Hornonitrianskej kotliny a Kremnických vrchov a na rozhraní Revúckej vrchoviny
a Juhoslovenskej kotliny. Jediná výraznejšia oblasť SD v Maďarsku sa nachádza v oblasti Bakony.

Obr. 1: Hustota svahových deformácií vyjadrená pomocou zonálnej štatistiky ako plocha svahových
deformácií/plocha morfologicko-morfometrickej jednotky (v %)
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Vyjadrenie hrozby svahových pohybov pomocou koncepcie poľa (fokálnej štatistiky) prináša
podobné výsledky ako objektovo-orientovaný prístup (obr. 2). Výsledky sú však kvalitnejšie
v lokalizácií svahových deformácií, čo je spôsobené rozdielnymi metodikami. Pri použití zonálnej
štatistiky je hustota svahových deformácií prepočítavaná na plochu homogénneho areálu
(morfologicko-morofometrický typ georeliéfu, t.j. morfologicko-morfometrická jednotka – MMJ ).
Môže tak dôjsť k situácií, keď sa oblasť s vysokým výskytom SD rozdelí medzi viacero
homogénnych areálov, ktoré majú aj časti bez SD. Tým je hustota nižšia ako pri fokálnej štatistike.
Takýto prípad možno pozorovať na rozhraní Oravskej vrchoviny a Oravskej Magury. Takéto
nepresnosti vznikajú pri naložení niekoľkých vrstiev, pretože v princípe by každý areál mal mať
rovnaké podmienky na vznik SD a preto by mala byť táto chyba korigovaná. Na druhej strane
zonálna štatistika, presnejšie lokalizuje oblasti podľa morfológie – napríklad MMJ znázorňujúce
nivy. Takýto príklad možno pozorovať v rovnakej oblasti (niva Oravy).

Obr. 2: Hustota svahových deformácií vyjadrená pomocou fokálnej štatistiky
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Záver
V príspevku sme uviedli možný postup hodnotenia hrozby svahových pohybov. Na postup
možno nadviazať detailnejšími analýzami – zohľadnením litológie, morfometrie, krajinnej pokrývky,
či ďalších charakteristík.
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Hooverov index koncentrácie obyvateľstva a jeho využitie - empirický
príklad FMR Bratislava a FMR Košice
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Abstrakt
Cieľom príspevku je predstavenie a vzorová aplikácia tzv. Hooverovho indexu koncentrácie
obyvateľstva. Jedná sa o nenáročný ukazovateľ vhodný na skúmanie zmien v priestorovom rozložení
obyvateľstva. Index poskytuje relatívne, ľahko porovnateľné hodnoty a je ho možné aplikovať na rozlične veľké
geografické regióny. Následný empirický výskum sa zameriava na pozorovanie zmien v distribúcii obyvateľstva
vo FMR Bratislava a FMR Košice v období r. 1996-2009.

Kľúčové slová: Hooverov index;redistribúcia obyvateľstva; funkčný mestský región

Úvod a formulácia cieľa
Všeobecným vývojovým trendom urbánnych regiónov v rozvinutých krajinách
v ostatných desaťročiach je dekoncentrácia resp. decentralizácia obyvateľstva z jadrového
mesta do zázemia.
Tento trend bol vo vyspelom západnom svete iniciovaný predovšetkým stupňujúcou sa
automobilizáciou spoločnosti a rozvojom systémov hromadnej dopravy, ku ktorým sa
v poslednej dobe pridávajú faktory ako globalizácia, vzostup znalostnej ekonomiky
a informačných technológií, či zmeny v demografickom správaní obyvateľov [1]. Spomínané
zmeny v priestorovom rozložení obyvateľstva boli po prvýkrát dokumentované v USA, kde sa
datujú už do 70-tych rokov 20. storočia. Neskôr nasledovali krajiny západnej Európy a zhruba
od druhej polovice 90-tych rokov sa dekoncentračné procesy v rámci urbánnych regiónov
prejavujú i v bývalých socialistických krajinách, vrátane Slovenskej republiky.
Vhodný nástroj pre parciálny výskum redistribúcie obyvateľstva a štúdium urbánnej
dynamiky vo všeobecnosti, je tzv. Hooverov indexkoncentrácie obyvateľstva. Tento pomerne
nenáročný ukazovateľ poskytuje relatívnu hodnotu určujúcu mieru rovnomernosti resp.
nerovnomernosti rozmiestnenia obyvateľstva v priestore. Výhodou indexu je tiež fakt, že ho
je možné aplikovať na rozlične veľké geografické jednotky [2].

1389

GEOGRAFIA

Predkladaný príspevok sa skladá sa z dvoch častí, z teoreticko-metodologickej a
empirickej, pričom empirický výskum zahŕňa príklad aplikácie Hooverovho indexu na
funkčných mestských regiónoch dvoch najväčších miest SR, teda Bratislavy a Košíc.

Materiál a metódy
V príspevku sme upriamili pozornosť na použitie Hooverovho indexu koncentrácie
obyvateľstva, ktorý považujeme za ukazovateľ vhodný na skúmanie zmien v rozmiestnení
populácie.Index môžeme zaradiť medzi priestorové miery, miery koncentrácie, ktoré sa
využívajú na opis stupňa rovnomernosti, resp. nerovnomernosti výskytu daného javu
v priestore [3].
Populačnou koncentráciou rozumieme súhrnné relatívne umiestnenie obyvateľov
v rámci priestorového systému skladajúceho sa z početných geografických podjednotiek,
subregiónov. Rovnomerná hustota obyvateľstva medzi jednotlivými subregiónmi indikuje
nedostatok koncentrácie. Naopak rozdiely v hustote zaľudnenia poukazujú na populačnú
koncentráciu, pričom čím markantnejšie tieto rozdiely sú, tým je úroveň koncentrácie
vyššia [4]. Na tomto mieste je adekvátne dodať, že pojem "koncentrácia" je vnímaný ako stav
nerovnomernosti distribúcie obyvateľov v danom čase, a nie ako proces, ktorý v priebehu
času vedie k jej zvyšovaniu.

Hooverov index (index priestorovej koncentrácie obyvateľstva)

[I.]

kde Ht je Hooverov index v čase t, pit je podiel počtu obyvateľov i-teho subregiónu (napr. okresu, obce a pod.)
v čase t k počtu obyvateľov celého regiónu v čase t, ait je podiel rozlohy územia i-teho subregiónu v čase t
k rozlohe celého regiónu.

Pokiaľ by každý subregión mal identickú hustotu zaľudnenia, bola by populácia
dokonale rovnomerne rozptýlená a index by dosiahol extrémnu hodnotu 0. Keby naopak,
všetci obyvatelia žili len v jednej obci, koncentrácia by bola maximálna a index by dosiahol
hodnotu 100. Ani jeden z extrémov nie je pravdepodobný, ale zmena relatívnej hodnoty
v priebehu času nám poskytuje možnosť na sledovať premeny priestorových charakteristík
obyvateľstva. "Rozptyľujúca sa populácia" v regióne tak bude s každým ďalším pozorovaným
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časovým úsekom nadobúdať nižšie hodnoty ukazovateľa, zatiaľ čo koncentrujúca sa
populácia hodnoty vyššie [2].
Z hore uvedeného vyplýva, že Hooverov index je veľmi úzko spätý s hustotou
zaľudnenia. Index rastie a populácia sa koncentruje, ak subregióny s hustotou zaľudnenia
vyššou ako je regionálny priemer rastú rýchlejšie ako ostatné, alebo ak subregióny s nižšou
hustotou zaľudnenia ako je priemer rastú pomalšie. Opačné sily, teda rýchlejší rast
subregiónov s nižšou hustotou zaľudnenia alebo pomalší rast subregiónov s hustotou vyššou,
tlačia hodnoty indexu nadol a prinášajú so sebou naopak rovnomernejšiu distribúciu
obyvateľstva.
Index vo svojich prácach použili viacerí, najmä americkí autori. Jedným
z priekopníkov tejto metódy bol E. Hoover [5], ktorý skúmal ako sa menila koncentrácia
populácií v jednotlivých štátoch USA počas obdobia r. 1850-1940. Hoover vo svojej práci
použil priamočiaru metódu na výpočet ukazovateľa v hodnotách 0 až 100, pre každé
desaťročie. Táto metóda v podstate indikovala "percento" z celkového počtu obyvateľstva,
ktorí by sa museli premiestniť medzi jednotlivými štátmi, aby bola priemerná hustota
zaľudnenia vo všetkých štátoch rovnaká. Hoci nebol prvý, kto použil podobný výpočet,
ukazovateľ sa stal známym pod menom "Hooverov index" [2]. Z mnohých ďalších prác
môžeme spomenúť najmä prácu autorov Long a DeAre [6], ktorí použili index na úrovni
amerických okresov (counties), či prácu Otterstroma [4], ktorý ho aplikoval na amerických
mestských systémoch.
Index poskytuje ľahko porovnateľnú relatívnu hodnotu, použiteľnú pre rozlične veľké
územné útvary. Pri interpretácii však treba mať na zreteli, že úroveň absolútnej koncentrácie
obyvateľstva je ovplyvnená nielen veľkosťou danej oblasti, ale aj jej fyzickogeografickými
charakteristikami, menovite jej topografiou a klímou [4]. Rozhodujúcim atribútom vybraného
regiónu resp. kategórie regiónov z hľadiska ich použiteľnosti pre výskum, je predovšetkým
ich relatívna stabilita v čase, aby nedochádzalo k deformácii hodnôt spôsobených zmenou ich
hraníc. Otterstrom [4] preferuje vo výskume pracovať s ekonomicky a funkčne previazanými
regiónmi pred administratívnymi jednotkami. Z hľadiska priestorovej mierky preto
v nasledujúcom empirickom výskume pracujeme s funkčnými mestskými regiónmi (ďalej len
FMR) tak ako ich na úrovni FMR 91-A vyčlenil Bezák [7].

Výsledky a diskusia
V predchádzajúcej časti sme poskytli definíciu a prehľad možností aplikácie
Hooverovho indexu. V tejto časti sa sústredíme na vzorovú analýzu dvoch vybraných FMR,
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FMR Bratislava a FMR Košice v období r. 1996-2009. Selekciu regiónov dvoch najväčších
slovenských miest zdôvodňujeme predpokladom, že dekoncentračné resp. decentralizačné
toky, ktoré sa koncom 90-tych rokov objavili už aj na území SR, sú najevidentnejšie práve
v najľudnatejších sídlach.
Vývoj počtu obyvateľov FMR Bratislava a FMR Košice v r. 1996-2009 ilustrujú obr.
1. a 2. Nápadný pokles obyvateľov žijúcich v jadrách medzi rokmi 2000 a 2003 bol z veľkej
časti spôsobený bežnou štatistickou odchýlkou súvisiacou so spresnením dát z bilancie
pohybu obyvateľstva o dáta zo sčítania v roku 2001.

Obr. 1. Vývoj počtu obyvateľov FMR Bratislava v r. 1996-2009 ; zdroj: Bilancia pohybu obyvateľstva, ŠÚ SR

Obr. 2. Vývoj počtu obyvateľov FMR Košice v r. 1996-2009 ; zdroj: Bilancia pohybu obyvateľstva, ŠÚ SR
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V oboch regiónoch (aj keď v Bratislave výraznejšie) sa v skúmanom období prejavil
pokles počtu obyvateľov žijúceho v jadre a zároveň nárast počtu obyvateľov žijúcich
v zázemí. Inými slovami, v oboch regiónoch sme registrovali pokles podielu populácie jadra
a nárast podielu populácie žijúcej v zázemí vzhľadom na celkový počet obyvateľov
spomínaných mestských regiónov. Z hľadiska aplikácie Hooverovho indexu konštatujeme, že
v období r. 1996-2009 populačne rástli prevažne vidiecke obce v zázemiach, čiže obce
s nižšou hustotou zaľudnenia, zatiaľ čo populačný pokles registrovali jadrové časti FMR, teda
lokality s najvyššou hustotou zaľudnenia. Výsledkom tohto protichodného procesu bol pokles
indexu koncentrácie prezentovaný v tab. 1 a na obr. 3. Je možné si všimnúť, že index klesal
výraznejšie vo FMR Bratislava, čo v preklade znamená, že presun obyvateľov z jadra do
zázemia je i v relatívnych hodnotách priestorovej distribúcie intenzívnejší v regióne
Bratislavy ako v regióne Košíc. Výraznejší pokles indexu registrovaný v roku 2001 bol opäť
spôsobený štatistickou odchýlkou súvisiacou so sčítaním obyvateľstva.

Tab. 1. Hooverov index koncentrácie obyvateľstva; zdroj: vlastné výpočty
1996 2000 2003 2006 2009 zmena 1996-2009
FMR Bratislava 54,95 54,48 53,01 52,36 51,50

-3,45

FMR Košice

-1,59

59,35 59,06 58,00 57,64 57,76

Obr. 3. Hooverov index koncentrácie obyvateľstva v r. 1996-2009; zdroj: vlastné výpočty
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Pokles Hooverovho indexu signalizuje dekoncentračné vnútroregionálne trendy, ktoré
sa v geografickom prostredí postsocialistických mestských regiónov čoraz častejšie spájajú
s fenoménom suburbanizácie, resp. suburbánnym rastom. Vyššie uvedené zistenia sú v súlade
s viacerými prácami slovenských autorov, ktorí sa venovali procesu suburbanizácie v zázemí
Bratislavy [8, 9, 10] aj Košíc [11].

Záver
Cieľom predkladaného príspevku bolo predstaviť Hooverov index koncentrácie
obyvateľstva a názorne ho aplikovať na empirickom príklade. Index sa nám javí ako vhodný
pre parciálny výskum redistribúcie obyvateľstva na úrovni FMR, pretože poskytuje
jednoduchý spôsob vzájomnej komparácie mestských regiónov tak v konkrétnom časovom
bode ako aj vo vývoji priestorového rozloženia obyvateľstva.
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Abstrakt
Problematika nezamestnanosti a s tým súvisiacich vplyvov národnej nezamestnanosti na regionálnu
nezamestnanosť a prehlbovanie regionálnych diferencií je výsostne aktuálnou témou a skúmaním jej zákonitostí
a následné zefektívnenie nástrojov politiky by malo byť jednou z hlavných priorít smerovania spoločnosti. Miera
regionálnej nezamestnanosti a jej zmeny v čase sa všeobecne považujú za dôležité indikátory úrovne
regionálneho rozvoja a tiež výkonnosti regionálnej ekonomiky. Vzťah medzi regionálnou a národnou mierou
nezamestnanosti analyzuje práve jednorovnicový ekonometrický model, ktorý predstavil britský ekonóm Frank
Brechling v roku 1967. Brechlingov model a jeho jednotlivé variácie sú spoľahlivým nástrojom analýzy vzťahu
medzi regionálnou a národnou mierou nezamestnanosti.

Kľúčové slová: miera nezamestnanosti; regionálne diferencie; Brechlingov model
Úvod a formulácia cieľa
Nezamestnanosť obyvateľstva predstavuje v súčasnosti jeden z najzávažnejších
sociálnoekonomických

problémov

v rámci

Európy,

ktorý

postihuje

predovšetkým

transformujúce sa ekonomiky od začiatku 90. rokov 20. storočia. Miera regionálnej
nezamestnanosti a jej zmeny v čase sú často krát považované za rozhodujúce indikátory pri
hodnotení regionálneho rozvoja ako aj efektivity regionálnej ekonomiky. Štúdiu vzťahu
medzi vývojom regionálnej a národnej miery nezamestnanosti sa od šesťdesiatych rokov 20.
storočia venovali rôzni svetoví autori. Cieľom tohto príspevku je podať stručný prehľad
prístupov k štúdiu regionálnych diferencií v miere nezamestnanosti v prácach svetových
a slovenských autorov pomocou Brechlingovho regresného modelu, ktorý sa všeobecne považuje
za spoľahlivý nástroj analýzy regionálnych diferencií miery nezamestnanosti a ich zmien v časovom
priereze. V príspevku ide predovšetkým o zužitkovanie dostupnej teoretickej bázy, preto je výlučne
teoreticko-metodologickým východiskom pre reálnu aplikáciu modelu s použitím reálnych dát.

Materiál a metódy
Súčasťou príspevku nie je reálna aplikácia modelu a žiaden empirický výskum, preto slúži ako
teoreticko-metodologická platforma danej problematiky a poukazuje na možné variácie využitia
modelu pri analýze regionálnych diferencií miery nezamestnanosti a jej zmeny v čase. Štúdiu

a aplikácií Brechlingovho modelu je v zahraničí venovaná omnoho väčšia pozornosť ako na
domácej scéne. Teoretickou a metodologickou bázou sú predovšetkým práce autorov
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pochádzajúcich zo západného sveta, ktorí sa danou problematikou zaoberali intenzívnejšie. Sú
to autori z Veľkej Británie, Holandska, Rakúska, Spojených štátov amerických, Kanady,
Austrálie. Príspevok je venovaný možnostiam aplikácie jednorovnicového ekonometrického modelu
vzhľadom na vzťahy medzi vývojom regionálnej a národnej miery nezamestnanosti a ich vlastnosti, na
ktoré sa výskum môže zamerať.

Teoretické východiská
Ako

prvý prišiel

s predložením

ekonometrického

jednorovnicového

modelu

vyjadrujúceho vzťah medzi vývojom regionálnej a národnej nezamestnanosti v čase britský
ekonóm Frank Brechling v roku 1967. Podľa [1] je vhodné izolovať príčiny regionálnej
nezamestnanosti, nájsť a predovšetkým aplikovať efektívne opatrenia. chápaniu regionálnej
nezamestnanosti prostredníctvom rozlíšenia troch jej komponentov: kumulatívnymi
cyklickými komponentmi, ktoré odzrkadľujú úroveň ekonomickej aktivity v krajine ako
celku; štruktúrnymi komponentmi, ktoré sú špecifické pre každý región a vyznačujú sa
časovým trendom a regionálne cyklické komponenty, ktoré sú taktiež špecifické pre každý
región a majú cyklický charakter. Rozdiel medzi týmito tromi komponentmi nezamestnanosti
a ich merania podajú široký náznak typov teórií vysvetľujúce regionálnu nezamestnanosť
a umožnia vykresliť nejaké hypotetické závery pre potreby ekonomickej politiky [1]. F.
Brechling predstavil základnú formu modelu, ktorá sa neskôr stala východiskovou platformou
pre nasledujúce štúdie zaoberajúce sa vzťahom regionálnej a národnej miery nezamestnanosti.
Je vhodné pripomenúť, že na spoľahlivú identifikáciu jednotlivých zložiek modelu je nutné
pracovať s dátami dlhšieho časového obdobia, kedy sa prejavia dlhodobé, krátkodobé aj
sezónne vplyvy národnej nezamestnanosti na úroveň regionálnej nezamestnanosti[2].
S najjednoduchším typom modelu sa stretávame v práci Johnstona [3], ktorý
podotýka, že na prvý pohľad by mali parametre rovnice poskytnúť cenné informácie pre opis
priestorových zmien a pre prognózovanie týchto zmien. Základný model, ktorý bol v tejto
štúdií aplikovaný ma tvar:

[I.]

Kde:
je miera nezamestnanosti v mieste j a čase t
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je národná miera nezamestnanosti v čase t
je odchýlka
sú regresné parametre
Podľa [3] parameter bj indikuje citlivosť regionálnej nezamestnanosti na zmeny
v národnej nezamestnanosti. Parameter aj zase poukazuje na koncentráciu nezamestnanosti
v mieste j v porovnaní s národnou mierou nezamestnanosti. Jeho negatívne hodnoty indikujú
mieru regionálnej nezamestnanosti pod priemerom národnej miery nezamestnanosti.
Rozšírenejšiu verziu Brechlingovho modelu aplikoval vo svojej práci Bezák [2]. Na
základe dát, ktoré mal k dispozícií (mal by byť dodržaný určitý počet pozorovaní
vytvárajúcich skúmané časové rady), závislosť medzi úrovňou regionálnej a národnej
nezamestnanosti analyzoval pomocou jednoduchej lineárnej regresie s časovo oneskorenou
vysvetľujúcou premennou, ktorá vyjadruje iba vplyv zmien národnej nezamestnanosti na
úroveň nezamestnanosti v danom regióne počas pozorovaného obdobia bez eliminácie
dlhodobého trendu a sezónnej zložky. Verzia modelu má tvar:

[II.]

Kde:
U it

je miera nezamestnanosti v regióne i v čase t

sú regresné koeficienty
U n , t + mi

je národná miera nezamestnanosti v čase t +

, kde

je časové

oneskorenie (kladné alebo záporné)
eit

je náhodná zložka pre región i v čase t

Regresný koeficient bi udáva mieru citlivosti úrovne regionálnej nezamestnanosti na
zmeny úrovne národnej nezamestnanosti v čase. Ak je bi ˃ 1, tak regionálna miera
nezamestnanosti citlivejšie reaguje na zmeny národnej miery nezamestnanosti, ak je bi ˃ 1,
tak reaguje menej citlivo. Tretím získaným parametrom charakterizujúcim vzťah regionálne
a národnej miery nezamestnanosti je hodnota mi, ktorá reprezentuje časové oneskorenie. Ak
mi ˃ 0, tak regionálna miera nezamestnanosti predbieha národnú mieru nezamestnanosti
v čase a ak je mi ˃ 0, tak sa oneskoruje za národnou mierou nezamestnanosti. V prípade, že
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mi = 0, tak nedochádza k žiadnemu časovému posunu medzi úrovňou národnej a regionálnej
nezamestnanosti [2].
Najrozšírenejšia verzia Brechlingovho modelu v prácach zahraničných autorov
Jeffrey, Webb [4], King, Clark [5], King, Cassetti, Jeffrey [6] obsahuje štruktúrny komponent
nezamestnanosti, odzrkadľujúci dlhodobé dislokácie na trhu práce spôsobené štruktúrnymi
presunmi v ekonomike daného regiónu. Tento štruktúrny komponent je v rovnici vyjadrený
pomocou kvadratickej funkcie času, ktorá má tvar:

U it = bi + ci t + d i t 2 + U n , t + mi + eit

[III.]

Kde:
bi + ci t + di t 2

je štruktúrna zložka nezamestnanosti

U n , t + mi

je cyklická zložka nezamestnanosti

eit

je regionálna zložka nezamestnanosti

U it

je miera nezamestnanosti v regióne i v čase t

U n , t + mi

je národná miera nezamestnanosti v čase t + mi, kde mi je časové
oneskorenie (kladné alebo záporné)

t

je časová premenná

bi, ci, di

sú regresné koeficienty (parametre modelu)

eit

je náhodná zložka pre región i v čase t

Vhodnou kalibráciou modelu pre rôzne hodnoty mi sa pre každý uvažovaný región
získajú štyri parametre, pomocou ktorých môžeme charakterizovať vzťah medzi regionálnou
a národnou mierou nezamestnanosti [4].

Záver
Štúdiom nezamestnanosti sa zaoberajú aj iné vedné disciplíny ako napríklad
sociológia, či ekonómia, avšak využitie regionálnych modelov v geografii nám podáva
komplexné vysvetlenie nezamestnanosti z časového, priestorového, ako aj štruktúrneho
hľadiska. Cieľom príspevku je ukázať možné aplikácie Brechlingovho regresného modelu tak,
ako boli použité vo svetovej aj domácej literatúre. Brechlingov model analyzuje vzťah medzi
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vývojom regionálnej a národnej miery nezamestnanosti a jej zmeny v čase. Podľa [6]
identifikácia regionálnych zákonitostí zvažujúc dôležitosť národných faktorov v časovom
oneskorení so stupňom cyklickej citlivosti poskytuje presvedčivú evidenciu o dôležitosti
priestorovej dimenzie v regionálnej analýze cyklickej zamestnanosti. Na základe [5] zase
výsledky získané aplikáciou modelu a ich vhodná interpretácia môžu slúžiť na zlepšenie
štruktúry trhu práce so zameraním na stabilizáciu a zvýšenie efektívnosti regionálnych trhov
práce. Najnovšie trendy vo svetovom dianí nás nútia pracovať na najefektívnejšej regionálnej
úrovni, svoju pozornosť venovať dynamickým procesom a analyzovať tak intenzitu zmien
prebiehajúcu vo vnútri daných regiónov, kde tieto zmeny správnym využitím analytických
nástrojov, ktoré ponúka moderná veda, nebudú viesť k negatívnym dopadom, ale k trvalo
udržateľnému rozvoju daných regiónov.
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Abstrakt
Nízka plodnosť je v súčasnosti problémom celej Európy. Mnohé krajiny Európy vytvárajú rôzne
populačné politiky na zvrátenie tejto negatívnej situácie a preto je dôležité dôkladne poznať
komplikovanú oblasť reprodukcie, aby boli opatrenia populačných politík adresné a opodstatnené.
V tomto článku sa snažíme objasniť vzťahy, ktoré existujú medzi charakteristikami životného statusu,
vzdelaním a priemerným zárobkom žien a ich plodnosťou. Korelačná analýza preukázala negatívnu
závislosť medzi vzdelanosťou, priemernou mzdou žien a aj indexom životného statusu a teda môžeme
povedať, že ženy s vyšším životným statusom, vyšším vzdelaním a zárobkom majú nižšiu plodnosť.

Kľúčové slová: index životného statusu žien; plodnosť žien; korelačná analýza

Úvod
V súčasnosti celá Európa bojuje s nízkou až extrémne nízkou plodnosťou. Táto
nepriaznivá situácia je spôsobená hlavne komplexom nebývalých zmien v rodinnom
a reprodukčnom správaní v druhej polovici 20. storočia, ktoré súhrnne nazývame
druhým demografickým prechodom [1].
Prostredníctvom populačných politík a opatrení sa snaží väčšina štátov Európy
zvrátiť tento negatívny vývoj. Poznanie vplyvu vzdelanosti, výšky mesačnej
mzdy, životného statusu žien, a iných faktorov, na plodnosť žien je základným
predpokladom stanovenia správnej populačnej politiky a rodinnej politiky, ktorá by
mala byť dôležitou súčasťou vládnej politiky.

Ciele a hypotézy
Cieľom tejto práce je zhodnotiť závislosť pôrodnosti a plodnosti od životného
statusu žien a zistiť ako na plodnosť vplýva vzdelanosť a priemerný mesačný zárobok.
Podľa Skirbekka vzdelanosť výrazne negatívne vplýva na plodnosť žien, keďže
vzdelané ženy dlhšie študujú a tým si skracujú reprodukčné obdobie. Na druhej strane
vraví, že výška mzdy, respektíve bohatstvo v histórii ani v súčasnosti nevplýva výrazne
na plodnosť žien [2].
Kombináciou úrovne vzdelanosti a priemernej mesačnej mzdy môžeme získať
istú predstavu o životnom statuse žien. Môžeme predpokladať, že ženy s vyšším
statusom a lepšími životnými podmienkami budú mať vyššiu plodnosť ako tie s nižším
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statusom a teda prvou hypotézou je tvrdenie, že ženy s vyšším životným statusom majú
vyššiu plodnosť, či už úhrnnú plodnosť, alebo plodnosti v jednotlivých poradiach.
Vychádzajúc z tvrdenia V. Skribekka, že vzdelanosť negatívne vplýva na
plodnosť žien môžeme sformulovať druhú hypotézou a to, že vzdelanejšie ženy majú
nižšiu úhrnnú plodnosť aj plodnosti v jednotlivých poradiach. Ženy s vyšším vzdelaním,
vstupujú do reprodukčného procesu neskôr a teda majú aj menej „času“ na realizáciu
pôrodov a teda dosahujú nižšie hodnoty plodnosti. Nezanedbateľným faktom je aj
vyššia informovanosť, iné hodnoty a iné myslenie vzdelaných žien, čo môže viesť aj
k vyššiemu používaniu antikoncepčných prostriedkov. Aj Kreyenfeld M. a Hoem J. [3]
poukazujú na fakt, že vzdelané ženy strávia podstatnú časť života vo vzdelávacom
procese a keď nastúpia do práce zarábajú viac peňazí. Začnú sa orientovať viac na prácu
a kariéru. To má za následok odkladanie pôrodov a zvyšovanie podielu bezdetných žien.
Výška priemernej mesačnej mzdy by mala pozitívne vplývať na plodnosť žien
a teda treťou hypotézou je, že ženy s vyšším priemerným mesačným zárobkom budú mať
vyššiu úhrnnú plodnosť aj vyššie hodnoty plodností v jednotlivých poradiach. Ženy
s vyšším príjmom by mali mať lepšie podmienky na výchovu detí ako ženy s nižšími
príjmami a teda by neboli motivované mať deti. Tento fakt sa zakladá na hypotéze R.
Easterlina [4], ktorý tvrdil, že dôležitým faktorom ovplyvňujúcim mladých ľudí na to,
aby sa zosobášili a mali deti je relatívny príjem k ich túžbam a cieľom. Ak je ich príjem
relatívne vysoký k ich túžbam nebudú sa mladí ľudia cítiť ohrození a budú mať deti. Na
druhej strane ak ich príjmy budú relatívne nízke k ich túžbam budú sa cítiť ohrození, čo
povedie k nižšej plodnosti.

Metódy
Závislosť plodnosti žien od životného statusu žien bola na Slovensku sledovaná
za kvázi funkčné mestské regióny (KFMR). Tie boli vyčlenené zo súčasných okresov na
základe členenia A. Bezáka, ktorý rozčlenil Slovensko na funkčné mestské regióny
(FMR) [5]. Vzhľadom na to, že údaje o vzdelaní sú dostupné a zisťované iba zo sčítaní,
závislosť a analýzy som sledoval za rok 2001. Na výpočet indexu vzdelania bol použitý
priemerný počet rokov strávených v škole jedného obyvateľa. Tento ukazovateľ
vzdelanosti bol ďalej štandardizovaný metódou D3 [6] a dostali sme tak index vzdelania
v jednotlivých KFMR. Údaje o vzdelanosti nie sú dostupné pre mužov a pre ženy zvlášť
a preto sme používali vzdelanostnú úroveň celej populácie jednotlivých KFMR ako
vzdelanostnú úroveň žien. Index výšky priemernej mesačnej mzdy žien sme získali
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obdobne štandardizačnou metódou D3, pričom sme vychádzali z údajov o priemernej
mesačnej mzde žien za podniky s 20 a viac zamestnancami. Tieto údaje teda
nevystihujú presne priemernú mesačnú mzdu žien avšak iné údaje nie sú dostupné.
Index životného statusu sme získali potom sčítaním indexu vzdelanosti a indexu výšky
priemernej mesačnej mzdy žien pre jednotlivé KFMR. Plodnosť podľa poradia bola
znázornená v mape, v podobe ťažiskových bodov a ťažiskových oblastí v podobe elíps.
Atribúty týchto ťažiskových bodov a elíps som vypočítal v programe CrimeStat.

Výsledky
Pri hodnotení korelačných koeficientov musíme spomenúť, že údaje ktoré
vstupovali do korelačných analýz nespĺňali podmienky normálového rozdelenia ani
podmienky homoskedasticity a preto môžu byť výsledky analýz oslabené.
V prípade prvej hypotézy vychádzame z predpokladu, že ženy z vyšším
životným statusom dosahujú vyššie hodnoty plodnosti a teda predpokladáme priamu
závislosť. Výsledky korelačných analýz potvrdili závislosť avšak všetky preukázali
negatívnu závislosť. Pearsonove korelačné koeficienty pre všetky ukazovatele plodnosti
dosiahli „najvyššie“ (záporné) hodnoty (v rozmedzí -0,411 po -0,474, čo je stredne silná
negatívna závislosť) v porovnaní s ostatnými korelačnými koeficientmi (tab.1). A preto
musíme zamietnuť pôvodnú hypotézu, pri ktorej sme predpokladail závislosť avšak
opačnú a teda musíme prijať alternatívnu hypotézu a to, že ženy s vyšším životným
statusom dosahujú nižšie hodnoty vo všetkých ukazovateľoch plodnosti.
Dôležitý je aj rozdiel hodnôt koeficientov v jednotlivých poradiach. Tie
dosahujú vyššie hodnoty pri 1. a 2. poradí, následne nižšie hodnoty pre 3. poradie
a najvyššie hodnoty pre 4. poradie. Pokles korelačných koeficientov pre 3. poradie
a následný nárast pre 4. môžeme vysvetliť tým, že tretie dieťa majú tak ženy s vysokým
ako aj s nízkym životným statusom, avšak 4. dieťa majú prevažne už len matky z nižším
statusom, pretože na západnom Slovensku, kde prevládajú KFMR s vyššími hodnotami
životného statusu sa postupne etabluje model 1 a 2 detných rodín, pričom detí 4. poradia
sa rodí omnoho menej.
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Tab. 1 Korelačné koeficienty medzi indexom životného statusu a ukazovateľmi plodnosti; zdroj: [7], [8].

r
rs
tk

Index
životného
statusu

index 1.
poradia

index 2.
poradia

index 3.
poradia

-0,449**

-0,480**

-0,411**

index 4. a
vyššieho
poradia
-0,474**

-0,415**

-0,422**

-0,305*

-0,506**

Úhrnná
plodnosť
-0,461**
-0,436**

-0,293**
-0,300**
-0,235*
-0,369**
-0,301**
** štatisticky významné pri α=0,01 * štatisticky významné pri α=0,05 r – Pearsonov korelačný koeficient
rs – Spearmanov korelačný koeficient poradia tk – Kendallov korelačný koeficient poradia

Pri testovaní druhej a tretej hypotézy v oboch prípadoch dosahujú koeficienty
korelácie negatívne hodnoty a teda negatívnu závislosť (tab.2). A preto príjmame druhú
hypotézu avšak v prípade tretej hypotézy príjmame alternatívnu hypotézu keďže
pôvodne sme predpokladali opačnú závislosť ukazovateľov plodnosti a indexu výšky
priemernej mesačnej mzdy.
Dôležitým však je aj porovnanie korelačných analýz medzi indexom vzdelania
a plodnosťou a indexom priemernej mesačnej mzdy a plodnosťou. Pokým v prípade
indexu vzdelania dosahujú hodnoty Pearsonoveho korelačného koeficientu od -0,298
pre index 3. poradia po -0,406 pre index 2. poradia, v prípade indexu výšky priemernej
mesačnej mzdy dosahujú hodnoty tohto koeficientu od -0,449 pre index 1. poradia po 0,517 pre index 4 a vyššieho poradia (tab. 2).
Z uvedených faktov môžeme usudzovať, že ukazovatele plodnosti sú viac
závislé od výšky priemernej mesačnej mzdy ako od dosiahnutého vzdelania.
Tab. 2 Korelačné koeficienty medzi indexom vzdelania, indexom výšky priemernej mesačnej mzdy žien
a ukazovateľmi plodnosti; zdroj: [7], [8].

Index
vzdelania

Index výšky
priem. mes.
mzdy žien

r
rs
tk
r
rs
tk

index 1.
poradia

index 2.
poradia

index 3.
poradia

index 4. a
vyššieho
poradia

Úhrnná
plodnosť

-0,404**

-0,406**

-0,298*

-0,384**

-0,366**

-0,369**

-0,327*

-0,163

-0,385**

-0,309*

-0,272**

-0,226*

-0,114

-0,268**

-0,207*

-0,449**

-0,507**

-0,484**

-0,517**

-0,511**

-0,408**

-0,420**

-0,388**

-0,556**

-0,486**

-0,297**

-0,287**

-0,285**

-0,407**

-0,342**

** štatisticky významné pri α=0,01 * štatisticky významné pri α=0,05 r – Pearsonov korelačný koeficient
rs – Spearmanov korelačný koeficient poradia tk – Kendallov korelačný koeficient poradia

Na mape č.1 môžeme vidieť ťažiskové body a ťažiskové územia pre jednotlivé
indexy plodností podľa poradia a zároveň aj rozloženie indexu životného statusu žien.
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Môžeme vidieť rozdiel v pozícii ťažísk a ťažiskových oblasti medzi jednotlivými
indexmi plodností podľa poradia. Zjavný je hlavne posun medzi indexom 2. a 3. poradia
a následne ešte väčší posun medzi indexom 3. a 4. poradia. Ťažiská a ťažiskové oblasti
sa s narastajúcim poradím presúvajú smerom na severo-východ Slovenska, kde ako
môžeme vidieť dosahujú indexy životného statusu najnižšie hodnoty vo väčšine KFMR.
Tento fakt potvrdzuje výsledky predchádzajúcich analýz o negatívnej závislosti
ukazovateľov plodnosti od životného statusu, vzdelania a výšky priemernej mzdy.
Je to spôsobené na jednej strane rómskym etnikom, ktoré sa sústreďuje najmä
v severo-východnej časti Slovenska a aj napriek nízkym hodnotám životného statusu
(vzdelania, priemernej mesačnej mzdy) dosahujú najvyššie hodnoty plodnosti na celom
Slovensku. Na druhej starne sa o to pričiňuje aj vyššia religiozita obyvateľstva severovýchodného Slovenska a pretrvávanie tradičných foriem rodinného správania, čo má za
následok vyššiu plodnosť v týchto KFMR pri nižších hodnotách priemernej mesačnej
mzdy. Do tejto negatívnej bilancie vstupuje aj obyvateľstvo KFMR západného
Slovenska, ktoré síce dosahuje vyššie priemerné mesačné mzdy, vďaka lepšej
ekonomickej situácii, ale na druhej strane sa na západnom Slovensku výraznejšie
prejavujú zmeny súvisiace s druhým demografickým prechodom (zmeny v hodnotovom
rebríčku, zmeny v rodinnom a reprodukčnom správaní), ktoré vedú k nižšej úrovni
ukazovateľov plodnosti.

Obr. 1 Index životného statusu V KFMR a ťažiskové oblasti plodnosti žien podľa poradia; zdroj: [7], [8].

1404

GEOGRAFIA

Záver
Z výsledkov jednotlivých analýz je zjavné, že medzi ukazovateľmi plodnosti
a ukazovateľmi životného statusu existuje, môžeme povedať stredne silná negatívna
závislosť, ktorá je štatisticky významná. Môžeme teda tvrdiť, že ženy s vyšším
statusom, vzdelaním a zárobkom majú nižšiu plodnosť. Tento negatívny vzťah je
spôsobený aj veľkými rozdielmi medzi obyvateľstvom KFMR-ov severo-východného
Slovenska, ktoré dosahuje vyššie hodnoty plodnosti a zároveň dosahuje nižšie hodnoty
úrovne životného statusu a obyvateľmi KFMR-ov západného Slovenska, ktoré dosahuje
nižšie hodnoty plodnosti a vyššie hodnoty životného statusu. Tento rozdiel sa prejavuje
aj v ťažiskových oblastiach plodností v jednotlivých poradiach pričom ťažisko plodnosti
4.

a vyššieho poradia je výrazne východnejšie ako ťažisko plodnosti 1. poradia.

Korelačné analýzy taktiež preukázali, že ukazovatele plodnosti sú viac závislé od výšky
priemernej mesačnej mzdy ako od dosiahnutého vzdelania
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Spontánna potratovosť a jej priestorová diferenciácia na Slovensku v roku
2009
Alexandra Kavuljaková, Kristína Bilková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovensko,
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Abstrakt
Potratovosť je demografický jav, ktorý negatívne vplýva na reprodukčný proces obyvateľstva. K tejto
problematike sa v súčasnosti vyjadruje stále viac odborníkov, my sa v príspevku venujeme spontánnym
(samovoľným) potratom, poukazujeme na faktory, ktoré ich ovplyvňujú, a zároveň hodnotíme vývoj spontánnej
potratovosti na Slovensku a jej priestorovú diferenciáciu na úrovni krajov podľa dát z roku 2009.

Kľúčové slová: spontánny potrat; potratovosť; priestorová diferenciácia; príčiny potratovosti

Úvod a formulácia cieľa
Jedným

z najvýznamnejších

faktorov

ovplyvňujúcich

súčasnú

reprodukciu

obyvateľstva je potratovosť. Tento demografický jav je čoraz častejšie predmetom diskusií
a výskumov súvisiacich s demografickým vývojom populácie.
V rámci štatistických zisťovaní sa v súčasnosti na Slovensku sledujú dva typy potratov
– umelý (indukovaný) a spontánny (samovoľný, prirodzený), medzi ktorými je rozdiel
v príčine, ktorá ho spôsobuje. Úroveň umelej potratovosti má z hľadiska dlhodobého vývoja
výrazne vyššie hodnoty než úroveň spontánnej potratovosti, preto sa väčšia pozornosť
upriamuje práve na umelé potraty, ktoré sa podľa zákona vykonávajú na žiadosť ženy [1].
Spontánny potrat je determinovaný biologicky, závisí hlavne od úrovne zdravotníctva,
zdravotného stavu a hygienických návykov populácie, životného prostredia a pod., preto sa
miera spontánnej potratovosti mení aj v súvislosti s vývojom týchto faktorov [2].
Vzhľadom na frekventovanejšie sledovanie umelej potratovosti sme sa rozhodli
zamerať na spontánnu potratovosť s cieľom zhodnotiť jej priestorovú diferenciáciu na
Slovensku na úrovni krajov v roku 2009 a bližšie poukázať na príčiny smerujúce
k spontánnemu potratu.

Materiál a metódy
Pri spracovaní tohto príspevku sme použili dáta zo Štatistického úradu SR [3]
a odbornú literatúru, ktorá sa venuje problematike potratov a populačného vývoja na
Slovensku. Po preštudovaní príslušnej literatúry a spracovaní dostupných dát sme sa pokúsili
o analýzu získaných údajov v súvislosti s faktormi, ktoré potratovosť najčastejšie ovplyvňujú.
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Zamerali sme sa predovšetkým na spontánnu potratovosť podľa veku, vzdelania a rodinného
stavu ženy v reprodukčnom veku (15-49 rokov). Pri výpočtoch sme použili nasledujúce
ukazovatele:
Hrubá miera spontánnej potratovosti - počet spontánnych potratov na 1000
obyvateľov stredného stavu, počíta sa obyčajne za rok
Všeobecná miera spontánnej potratovosti - počet spontánnych potratov na 1000 žien v
reprodukčnom veku (15 - 49 rokov), počíta sa obyčajne za rok
Index spontánnej potratovosti - pomer počtu spontánnych potratov k počtu
živonarodených (obyčajne na 100 narodených), počíta sa obyčajne za rok
Špecifická miera spontánnej potratovosti – pomer počtu spontánnych potratov žien vo
veku x k počtu žien vo veku x [4].

Výsledky a diskusia
Do roku 1950 mali potraty na Slovensku prevažne samovoľný charakter, nakoľko
umelé prerušenie tehotenstva bolo dovtedy trestným činom. Z tohto dôvodu bola úroveň
celkovej potratovosti veľmi nízka. V roku 1958 vstúpila do platnosti legislatívna norma
umožňujúca umelé prerušenie tehotenstva aj zo sociálnych dôvodov, preto od tohto obdobia
pozorujeme radikálny nárast miery umelej potratovosti, zatiaľ čo úroveň spontánnej
potratovosti si počas celého sledovaného obdobia udržiavala pomerne stabilnú pozíciu
(obr.1). Významným obdobím v rámci vývoja potratovosti na Slovensku je rok 1986, kedy
došlo k liberalizácii interupčného zákona, na základe ktorého sa povoľujú potraty do 12
týždňa tehotenstva na písomnú žiadosť ženy bez uvedenia dôvodu, v dôsledku čoho dosiahli
všetky ukazovatele umelej potratovosti svoje maximá. Od 90. rokov pozorujeme neustály
pokles umelej aj spontánnej potratovosti, ktorý možno dávať do súvisu s výrazným rozšírením
a skvalitnením antikoncepčných prostriedkov, zavedením sexuálnej výchovy na školách,
zvyšovaním informovanosti a hygienickými návykmi obyvateľstva [2]. Ako príklad môžeme
uviesť rok 1980, kedy index spontánnej potratovosti dosahoval hodnotu 76,8% (9421
spontánnych potratov) v porovnaní s rokom 2005, kde index spontánnej potratovosti je 35,1%
(4905 spontánnych potratov).
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Obr.1 Vývoj potratovosti na Slovensku v rokoch 1960 – 2009

Jedným z parciálnych cieľov príspevku je zhodnotenie najnovších údajov o spontánnej
potratovosti na Slovensku na úrovni krajov. V roku 2009 bolo evidovaných 17 935 potratov,
z toho 13 240 indukovaných a 4 695 spontánnych, ide teda o zásadný rozdiel.

Túto

diferenciáciu spôsobujú rôzne faktory vplývajúce na úroveň potratovosti, napr. životná úroveň
obyvateľstva, postavenie ženy v spoločnosti, náboženstvo, tradície alebo kultúra, ako aj
úroveň zdravotníctva a hygienických návykov, ktoré podmieňujú najmä vývoj spontánnej
potratovosti.
V krajoch, resp. okresoch, ktoré sa vyznačujú vysokou mierou umelej potratovosti
pozorujeme nízku mieru spontánnej potratovosti a naopak [5]. Trenčiansky a Bratislavský
kraj vykazujú nízku úroveň spontánnej potratovosti, preto tu vzhľadom na celkový počet
živonarodených pozorujeme najnižšie hodnoty indexu spontánnej potratovosti (6,24 a 6,87%).
Najvyššie hodnoty boli zistené pri Trnavskom a Nitrianskom kraji (10,45 a 9,14%) (obr. 3).
Vzhľadom na rodinný stav môžeme zhodnotiť, že najvyšší podiel spontánnych
potratov evidujeme u vydatých žien a menší podiel u slobodných žien. Na rozvedené
a ovdovené ženy pripadá len malý podiel spontánnych potratov.
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Obr. 2 Vybrané ukazovatele spontánnej potratovosti na Slovensku v roku 2009

Priestorovú diferenciáciu spontánnej potratovosti na úrovni krajov hodnotíme aj
prostredníctvom všeobecnej miery spontánnej potratovosti (tab.1). Jej priemerná hodnota pre
celé Slovensko je 3,54 ‰, nižšiu hodnotu evidujeme pri Bratislavskom, Trenčianskom
a Banskobystrickom kraji. Okrem biologických daností ženy a jej prístupu k tehotenstvu,
zdraviu a životospráve a pod. možno za faktory ovplyvňujúce úroveň samovoľnej potratovosti
považovať aj dostupnosť a vybavenosť zdravotníckych zariadení, ktorá je lepšia na západnom
Slovensku [5]. Ostatné kraje vykazujú vyššiu hodnotu všeobecnej miery spontánnej
potratovosti ako je celoslovenský priemer, najvyššia hodnota prislúcha Košickému kraju. Na
porovnanie úrovne spontánnej potratovosti uvádzame v tabuľke aj jej hrubú mieru.

Tab. 1. Všeobecná a hrubá miera spontánnej potratovosti v krajoch v roku 2009
Kraj

BA

TT

TN

NR

ZA

BB

PO

KE

Všeobecná miera spontánnej potratovosti

3,10

3,93

2,33

3,43

3,67

3,07

4,17

4,23

Hrubá miera spontánnej potratovosti

0,82

1,04

0,60

0,88

0,96

0,79

1,09

1,10
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Hodnotením vekovej štruktúry žien, u ktorých nastal spontánny potrat, pozorujeme
zhodu pri siedmych krajoch, u ktorých hodnota špecifickej miery spontánnej potratovosti je
najvyššia pri vekovej kategórii 25-29 rokov. Výnimkou je Bratislavský kraj, v ktorom najviac
spontánnych potratov pripadá na ženy vo vekovej kategórii 30-34 rokov. V rámci celého
Slovenska je priemerný vek, v ktorom u ženy nastal spontánny potrat 29,9 rokov.
100%
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Obr.3 Miera potratovosti podľa vzdelania žien v krajoch SR za rok 2009

Vzdelanostná štruktúra obyvateľov a teda aj žien na Slovensku je priestorovo rôzne
diferencovaná, čo sa odráža aj v štruktúre žien so spontánnym potratom podľa vzdelania.
V Bratislavskom kraji je vzdelanostná úroveň vo všeobecnosti vyššia, preto len minimum
spontánnych potratov pripadá na ženy so základným vzdelaním a najväčší podiel spontánnych
potratov pripadá na ženy so stredoškolským vzdelaním. V Košickom, Prešovskom
a Banskobystrickom kraji je situácia výrazne ovplyvnená vysokým podielom rómskeho
obyvateľstva a zároveň nedostatočným zastúpením vzdelávacích inštitúcií, preto vysoké
zastúpenie spontánnej potratovosti tvoria ženy so základným vzdelaním [6].
Posledným cieľom bolo zhodnotenie príčin a faktorov vplývajúcich na spontánnu
potratovosť. Môžeme ich rozdeliť do niekoľkých kategórií: biologicko-fyziologické
a psychologické,

biogenetické

a

enviromentálne

(socio-ekonomické,

socio-kultúrne,

patologické a demografické), ďalej tiež podľa toho či sú rizikovým faktorom pred
otehotnením alebo v jednotlivých fázach tehotenstva. Medzi dôležité faktory, ktoré vo veľkej
miere ovplyvňujú úroveň spontánnej potratovosti patria príčiny, ktoré sú determinované
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priamym konaním ženy (životospráva, únava, stres, úraz, namáhavá práca, prudké pohyby,
tanec, beh, jazda na koni, návaly smiechu a plaču, ťažký úder do brucha, častá súlož, fajčenie,
drogy, alkohol, atď.). Na druhej strane existujú ochorenia, v dôsledku ktorých môže dôjsť
k spontánnemu potratu, ktoré žena nemôže ovplyvniť, ale môže im predchádzať (pohlavné
choroby - syfilis, červienka, žltačka, diabetes mellitus, srdcové choroby, nádorové ochorenia,
tuberkulóza, pneumónia, eklampsia, zápcha, kolika, edém, atd.) [7].

Záver
V posledných rokoch pozorujeme na Slovensku klesajúci trend spontánnej
potratovosti ako následok zlepšenia životnej úrovne obyvateľstva a zvyšovania kvality
zdravotníctva a hygieny. V rámci všetkých faktorov je dôležitý zodpovedný prístup žien
k svojmu zdraviu a taktiež včasná diagnostika chorôb spôsobujúcich spontánny potrat a ich
účinná liečba. Na záver je dôležité ešte poznamenať skutočnosť, že počet evidovaných
spontánnych potratov sa nemusí presne zhodovať so skutočnosťou, pretože u žien môže
nastať spontánny potrat aj bez jej vedomia, najmä v prvých dňoch, prípadne týždňoch
tehotenstva.
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Smerovanie rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Vinné na základe
preferencií návštevníkov Zemplínskej šíravy a Vinianskeho jazera
s využitím fondov Európskej únie
Zuzana Kráľová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
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Abstrakt
Príspevok vyhodnocuje dotazníkový prieskum návštevníkov Zemplínskej šíravy a Vinianskeho jazera
počas letnej turistickej sezóny 2008 a stanovuje aktivity, na ktoré by sa mal mikroregión Vinné pri ďalšom
rozvoji cestovného ruchu zamerať. Príspevok, zároveň, poukazuje na možnosti financovania projektových
zámerov rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom aktuálnych nástrojov štrukturálnej politiky Európskej únie v
programovom období 2007 – 2013.

Kľúčové slová: cestovný ruch, dotazníkový prieskum, fondy Európskej únie, mikroregión Vinné
Úvod a formulácia cieľa
Rozmanité prírodné a kultúrno-historické predpoklady predurčujú mikroregión Vinné
na rozvoj cestovného ruchu. [7] zdôrazňuje, že pre ekonomicky slabé regióny je význam
cestovného ruchu

dôležitý aj kvôli jeho multiplikačnému efektu, ktorý znásobuje

kvantitatívny rast daného regiónu. Najväčšiu mieru podpory pri rozvoji cestovného ruchu
predstavujú v súčasnosti fondy Európskej únie. Slovensko a s ním aj obce mikroregiónu
Vinné mali doposiaľ možnosť čerpať finančné prostriedky na podporu rozvoja cestovného
ruchu v troch obdobiach – predvstupové obdobie, prechodné programové obdobie 2004 2006 a súčasné programové obdobie 2007 – 2013 [5].
Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť využívanie prostriedkov z fondov Európskej
únie pri rozvoji cestovného ruchu v mikroregióne Vinné v doterajšom období a poukázať na
možnosti čerpania finančných prostriedkov v programovom období 2007 – 2013 na základe
vyhodnotenia dotazníkového prieskumu uskutočneného medzi návštevníkmi rekreačnej
oblasti v letnej turistickej sezóne 2008.

Materiál a metódy
Východiskom predkladaného príspevku bol terénny výskum priamo v mikroregióne
Vinné. Počas letnej turistickej sezóny (júl, august) 2008 sa dotazníkovým prieskumom v
rekreačných strediskách Zemplínskej šíravy a Vinianskeho jazera zisťovali názory
prítomných dovolenkárov na kvalitu poskytovaných služieb, záujem o športové, či kultúrne
aktivity. Terénny výskum spočíval aj v rozhovoroch s predstaviteľmi obcí a so zástupcami zo
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súkromného sektora, ktorí pri podpore rozvoja cestovného ruchu v skúmanej oblasti využívali
prostriedky z fondov Európskej únie. Ďalším krokom bolo štúdium jednotlivých operačných
programov a príručiek pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Pri spracovaní
poznatkov a vyvodzovaní záverov sme uplatnili analýzu a syntézu. Pre zreteľnejšiu
prezentáciu výsledkov v čase a priestore bola uplatnená štatistická a kartografická metóda.

Výsledky a diskusia
Mikroregión Vinné tvoria obce Vinné, Kaluža a Klokočov (obr. 1).

Obr. 1 Poloha mikroregiónu Vinné v rámci Slovenskej republiky

Aj keď územie mikroregiónu zaberá rozlohu len 51,66 km2 v jeho správe sa nachádza
všetkých osem rekreačných stredísk vodnej nádrže Zemplínska šírava a rekreačné stredisko
Vinianske jazero. Rozmanitosť prírodných a kultúrno-historických predpokladov láka do
mikroregiónu mnohých turistov (tab. 1).
Tab. 1 Návštevnosť rekreačných stredísk
Stredisko

1981
220 947
Biela hora
340 220
Hôrka
39 262
Medvedia hora
Kaluža
86 672
Kamenec
Klokočov
130 804
Paľkov
817 905
ZŠ spolu
22 370
Vinianske jazero
Rieš. územie spolu 840 275
Vysvetlivky: - nezistený údaj

Počet návštevníkov v roku
2005
2006
2007
16 000 20 000
43 000
48 000
50 000
143 700
13 190
12 101
49 737
126 927
21 700
148 627

2008
39 600
139 300
-

64 795

65 689

15 400

19 260

53 226
135 327
24 700
160 027

266 895 263 849
43 800
42 500
310 695 306 349
Zdroj: [1], [2]

Žiadatelia zo súkromného aj z verejného sektora v rámci mikroregiónu Vinné majú
bohaté skúsenosti s predkladaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov
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Európskej únie (EÚ). Z kvantitatívneho hľadiska bola aktivita žiadateľov a počet schválených
žiadostí najväčšia v rámci predvstupového obdobia. Z grantových schém rozvoja cestovného
ruchu TDGS 2002 a TDGS 2003 z programu PHARE bolo v okrese Michalovce schválených
5 žiadostí o NFP. Všetci oprávnení žiadatelia boli žiadatelia z mikroregiónu Vinné (obec
Vinné - obnova nákupného centra, oprava fontány a sprístupnenie Galérie Zemplína, obec
Kaluža a Klokočov - výstavba infraštruktúry vodohospodárstva a modernizácia turistickej
infraštruktúry v rámci, ktorej bolo vybudované tri nové bazény. Žiadatelia zo súkromného
sektora žiadali finančné prostriedky najmä na dostavbu a prestavbu ubytovacích
a stravovacích zariadení - Penzión Dolina, Camp a Penzión Rybárik, Restaurant – Hotel –
Europenzión Salaš). Aj keď územie mikroregiónu patrí podľa [6] na základe kategorizácie
regiónov cestovného ruchu v strednodobom horizonte do kategórie s medzinárodným
významom, v rámci Slovenska na úrovni okresov prestavoval počet schválených žiadostí na
10 obcí okresu hodnotu v rozmedzí 0,48 – 0,98 schválených žiadostí (obr. 2).

Obr. 2 Priestorové rozloženie žiadostí – predvstupové obdobie. Grantové schémy (TDGS 2002, TDGS 2003).
Počet žiadosti na 10 obcí

V prechodnom programovom období 2004 – 2006 patrila priorita rozvoja cestovného
ruchu do Sektorového operačného programu Priemysel a služby. V tomto období boli
v mikroregióne podporené tri projekty (obec Vinné, penzión Stefanie – 2 podporené
projekty).
Aký je dopyt po službách cestovného ruchu, a akým smerom by sa mali ďalej vyvíjať,
sme zisťovali počas letnej turistickej sezóny 2008. Dotazníkovým prieskumom sme získavali
názory prítomných dovolenkárov. Dotazníky sprostredkovávali návštevníkom Správy
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cestovného ruchu jednotlivých obcí a vybrané ubytovacie

a stravovacie zariadenia. Z

celkového počtu 100 ankiet bolo úplne vyplnených a následne spracovaných 75 dotazníkov.
Z celkového počtu opýtaných 70% trávilo na Zemplínskej šírave a Vinianskom jazere
dovolenku. 14% anketovaných uviedlo za motív cesty možnosť iné (pričom najčastejšie boli
uvedené dôvody ako Motozraz sveta motocyklov, bowling alebo cesta okolo). Dovolenkový
charakter pobytu potvrdzuje aj dĺžka pobytu, ktorá bola u 45% respondentov 1 až 5 dní a
39% dovolenkujúcich strávilo na Zemplínskej šírave alebo Vinianskom jazere viac ako 5 dní.
16% návštevníkov prišlo do mikroregiónu len na 1 deň bez využitia možnosti nocľahu.
Najnovšie trendy v cestovnom ruchu smerujú k zabezpečeniu služieb cez internet. Tento
trend bol zaznamenaný aj v mikroregióne Vinné, keďže potrebné informácie o mieste
dovolenky si najviac opýtaných zistilo práve prostredníctvom internetu – 35%. 28%
návštevníkov prišlo na odporúčanie známych a 22% návštevníkov tu trávilo dovolenku
opätovne. 29% dovolenkujúcich uprednostnilo počas letnej turistickej sezóny 2008
ubytovanie v penziónoch, 26% ubytovanie v chatových osadách a 14% opýtaných sa
ubytovalo v hoteloch. 43% opýtaných sa stravovalo v ubytovacom zariadení a reštauráciách.
21% respondentov sa čiastočne stravovalo a čiastočne si varili sami. Bufety rýchleho
občerstvenia uprednostnilo 15% dovolenkujúcich. Z celkového počtu opýtaných až 74%
respondentov využívalo najmä polpenziu, 25% návštevníkov uprednostnilo plnú penziu. Pri
ceste na Zemplínsku šíravu alebo Vinianske jazero využilo 69% opýtaných auto, 16%
autobus 5% opýtaných prišlo vlakom alebo bicyklom. 5% respondentov zaškrtlo možnosť iné
(ich najčastejším dopravným prostriedkom bol motocykel alebo korčule). Pri otázke záujem o
miestne kultúrno-poznávacie aktivity zvíťazila vyhliadková plavba loďou s 30%, ktorá sa už
dlhodobo teší veľkému záujmu. 24% dovolenkujúcich malo záujem o hudobný festival,
z toho 8% konkrétne o folklórny a 16% o iný druh festivalu. 18% opýtaných vyjadrilo záujem
aj o prehliadku kultúrnych pamiatok. Pri športových aktivitách vyjadrili respondenti najväčší
záujem o vodné športy 27% (z nich mali najväčšie zastúpenie vodné bicyklovanie a jazda na
vodnom skútri). Od vybudovania nových bazénov v rekreačných strediskách Kaluža,
Klokočov a Paľkov vzrastá záujem o kúpanie sa v bazénoch - 23% oproti kúpaniu sa vo
vodnej nádrži alebo jazere - 21%). Ďalšou aktivitou, o ktorú prejavilo záujem 12%
rekreujúcich bola pešia turistika. O jazdu na koňoch prejavilo záujem 3% opýtaných, keďže
v rekreačnom stredisku Hôrka sa nachádza Hipocentrum s ponukou výučby jazdenia. V 11
otázke hodnotili dovolenkujúci kvalitu ponúkaných služieb, v škále od 1 do 3 (1 - spokojní, 2
- čiastočne spokojní, 3 - nespokojní). Najväčšiu spokojnosť vyjadrili rekreujúci s ubytovaním
61%, za ním nasledovalo stravovanie 56%, ďalej doprava a parkovanie 51%. S informačným
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systémom bolo spokojných 41% opýtaných, s kultúrnym vyžitím a zábavou 38% a s ponukou
športových aktivít 34%. Najväčšiu nespokojnosť zhodnotili respondenti

v možnostiach

nákupu 21%, s dopravou a parkovaním 18 % a so službami pre cykloturistov 18%. 13%
opýtaných bolo nespokojných aj s kultúrnym vyžitím. Za opätovnú návštevu sa vyjadrilo
76% respondentov a len 1% potvrdilo nesúhlas znovu sa vrátiť na Zemplínsku šíravu alebo
Vinianske jazero. Mikroregión by mal na základe uskutočneného dotazníka rozvíjať najmä
ponuku športových aktivít. Mal by sa zamerať najmä na vodné športy, o ktoré prejavilo
záujem 27% anketovaných (napr.: vybudovaním areálu vodných športov s požičovňou
windsurfingov a člnov a vybudovaním lodného prístavu v rekreačnom stredisku Paľkov).
Rozšíriť ponuku kúpania vybudovaním aquaparku v rekreačnom stredisku Hôrka a zriadením
Turisticko-relexačno-rehabilitačného centra s využitím nedávno objavených termálnych vôd,
keďže o kúpanie v bazénoch prejavilo záujem 23% opýtaných a táto aktivita prevýšila,
dokonca, kúpanie vo vodnej nádrži alebo jazere 21 %. Rozšíriť počet reštaurácií s tradičnými
miestnymi a krajovými špecialitami, (keďže o stravovanie v reštauráciách a v ubytovacích
zariadeniach prejavilo záujem až 43% dovolenkujúcich). Komplexne rekonštruovať
zrúcaniny hradu Vinné a usporiadať kultúrne podujatia na Vinianskom hrade, keďže 13 %
opýtaných

bolo nespokojných aj s kultúrnym vyžitím. Zvýšenú pozornosť venovať

aktualizovaniu internetových

stránok obcí, stránkam www.sirava.sk a www.sirava.net,

pretože na prvom mieste o zdroji informácii o dovolenke sa umiestnil práve internet s 35%.
Udržiavať tradície Dni vína, hudobných slávnosti (Folklórneho festivalu Zemplínskej šíravy,
Motozrazu sveta motocyjlov, ako aj Šíravafestu), lebo mnohých návštevníkov prilákali do
rekreačných oblastí práve spomínané podujatia. A pri záujmoch o kultúrno-poznávacie
aktivity skončili hudobné festivaly na 2. mieste s 24 %.

Obr. 3 Schéma programov využiteľných pri rozvoji cestovného ruchu v mikroregióne Vinné v 2007 – 2013

Na tieto aktivity môžu žiadatelia z verejného sektora v súčasnom programovom
období využiť Regionálny operačný program (ROP) a Program rozvoja vidieka (PRV).
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Žiadateľom zo súkromného sektora je určený Operačný program Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast (OP KaHR) (obr.3) [3], [4].
Strategická poloha mikroregiónu v blízkosti ukrajinských, poľských a maďarských
hraníc mu umožňuje rozvíjať partnerstvá v rámci rozvoja cestovného ruchu aj
prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko 2007-2013 a
Spoločného operačného programu Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007 – 2013
[3].
Záver
Výskum preferencií návštevníkov rekreačných oblastí Zemplínskej šíravy a
Vinaniskeho jazera vykonaný v letnej turistickej sezóne 2008 pomocou anketovaného
prieskumu poukázal nato, že návštevníci prejavili najväčší záujem o nasledujúce aktivity kúpanie sa v bazénoch, hudobné festivaly a o vyhliadkovú plavbu loďou. Modernizácia
turistickej infraštruktúry (najmä vybudovanie bazénov v RS Kaluža, Klokočov, Paľkov
v roku 2005) s využitím fondov Európskej únie a tradícia pravidelne sa opakujúcich
kultúrnych a spoločenských podujatí mala pozitívny vplyv na vývoj návštevnosti rekreačnej
oblasti Zemplínskej šíravy a Vinianskeho jazera. V sledovanom období 2005 – 2008 sa počet
návštevníkov zdvojnásobil zo 148 627 návštevníkov v roku 2005 na 366 349 návštevníkov v
roku 2008. V súčasnom programovom období majú obce mikroregiónu možnosť čerpať
finančné prostriedky v rámci piatich operačných programov.
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Abstrakt
Hrady a zámky sú nepochybne kultúrnym pokladom každej krajiny. Prostredníctvom nich si približuje
najvýznamnejšie historické udalosti – útoky nepriateľov, nespočetné boje o moc ale i jednoduchý a ťažký život
v minulosti. Povinnosťou našej generácie je zachovať a pomôcť udržiavať tieto pamiatky pre budúce generácie
minimálne v stave, v ktorom nám ich odovzdali naši predkovia. Cieľom tejto práce je analýza krokov, ktoré obec
vykonala pre obnovu hradu a jeho využitie ako prvku kultúrneho dedičstva a takisto poukázať na vplyv hradu
Beckov na rozvoj z hľadiska cestovného ruchu nielen samotnej obce, ale i okolitého regiónu.

Kľúčové slová: hrad Beckov; záchrana hradu; Považská os; eurofondy; projekt; rozvoj obce

Úvod a formulácia cieľa
Slovensko je jedna z krajín s najväčším počtom hradov a zámkov v Európe. Na jeho
malom území sa nachádza vyše 180 hradov a zámkov spolu s hradnými zrúcaninami [1].
Postupným procesom zániku, ktorý začal ešte na začiatku 18. storočia, sa dodnes zachovalo
len asi 25 používania schopných a udržovaných stavieb, čo predstavuje asi iba 14 % [2].
Takmer polovicu hradov tvoria zrúcaniny a ďalších 44 % je úplne zaniknutých. Hlavne
menšie hrady zanikli bez stopy a o ich existencii vieme len z topografických názvov. Často sa
zvyšky ich murív nachádzajú pod terénom. Dodnes bolo vedecky preskúmaných len 8 %
slovenských hradov [3].
Záchrane a obnove slovenských hradov sa v posledných rokoch venuje čoraz väčšia
pozornosť, čomu nasvedčuje existencia rôznych občianskych združení a dobrovoľníckych
spolkov na záchranu hradov. Výraznú podporu ponúka aj Európska únia vo forme finančnej
pomoci prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v rámci eurofondov pod záštitou Regionálneho operačného programu. Úlohou našej generácie
je zabezpečiť minimálne dokumentáciu a výskum, v ideálnom prípade konzerváciu
a spomalenie procesu degradácie slovenských hradov [3].
Cieľom príspevku je poukázať na vplyv hradu Beckov na rozvoj z hľadiska
cestovného ruchu nielen samotnej obce, ale i okolitého regiónu. Práca je zameraná na analýzu
krokov, ktoré obec vykonala pre obnovu hradu a jeho využitie ako prvku kultúrneho
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dedičstva.

Materiál a metódy
Hlavnými zdrojmi pre spracovanie tejto práce boli publikácie venujúce sa komplexnej
histórii hradov na území Slovenska, ale i dejinám jednotlivých hradov. Potrebné informácie
ohľadom jednotlivých projektov na hrade Beckov boli čerpané z miestnych obecných novín
a rovnako aj z interných materiálov poskytnutých Obecným úradom v Beckove. V časti tejto
práce boli využité i výsledky ankety ako súčasti vlastného výskumu použitého v autorkinej
bakalárskej práci. Anketa bola zameraná na analýzu štruktúry návštevníkov Beckovských
slávností a ich spokojnosti s infraštruktúrou a vybavenosťou obce. Prieskum bol vykonaný na
vzorke 140 účastníkov.

Vymedzenie územia
Z hľadiska fyzicko-geografickej polohy sa nachádza na styku naplavenín rieky Váh
a severozápadného úpätia pohoria Považský Inovec. Eróziou Váhu v tvrdých druhohorných
horninách sa na povrch dostali vápence a dolomity, ktoré značne vytŕčajú nad mierne
zvlneným reliéfom a vytvárajú mnoho prírodných útvarov. Najdominantnejším útvarom je 70
metrov vysoké bralo, ktoré sa stalo strategickým miestom pre založenie hradu [4]. Fyzickogeografické podmienky zohrali kľúčovú úlohu aj pri lokalizácii prvej osady. Boli to najmä
samotná rieka Váh a dôležitý brod pod skalou, rozsiahle lúky a pastviny a takisto existencia
starej diaľkovej obchodnej cesty.

Obr. 1 Beckovské hradné bralo

Z hľadiska humánno-geografickej polohy leží katastrálne územie obce v Trenčianskom
samosprávnom kraji, v okrese Nové Mesto nad Váhom. Od okresného mesta je obec
vzdialená približne 8 km. Kataster obce leží v tzv. „Považskej osi“, v najrozvinutejšej osi
Slovenska, ktorú predstavuje severný ťah Bratislava – Košice. Katastrom obce prechádza
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hlavný diaľničný a železničný koridor znamenajúci kvalitné dopravné spojenie a dostupnosť
obce.

Obr. 2 Poloha Beckova vzhľadom na stredoveké cesty

Obr. 3 Hrady na území historickej Trenčianskej stolice

Výsledky a diskusia
Beckov vždy ťažil z existencie hradu nad obcou. Po vymretí posledných panovníkov,
hrad postupne pustol a ničivom požiari v roku 1729 hrad postupne pustol [2]. V roku 1970 bol
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a dostal sa pod správu obce, čo obec stavia do
neľahkej situácie, pretože musí znášať zákonnú zodpovednosť za stav a údržbu pamiatky, čo
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predstavuje značnú finančnú záťaž obecného rozpočtu. Napriek tomu sa obec snaží neustále
pokračovať v obnove hradu a po sprístupnení hradu verejnosti v roku 1996 [1] došlo
k zakonzervovaniu a statickému zabezpečeniu viacerých objektov [5]. Vlastník kultúrnej
pamiatky je povinný vykonávať na svoje náklady základnú ochranu kultúrnej pamiatky
a užívať kultúrnu pamiatku v súlade s jej pamiatkovou hodnotou [6]. Projekt obnovy hradu
Beckov je takého rozsahu, ktorý presahuje finančné možnosti regionálnych kapacít, preto sa
obec snaží získavať financie z iných zdrojov. V roku 2004 sa uskutočnil prvý výrazný krok
smerujúci k jeho obnove, kedy spoločnosť Slovak Telecom darovala obci sponzorský dar vo
forme úhrady opravy osvetlenia - projekt bol nazvaný „Osvetlenie národnej kultúrnej
pamiatky hradu Beckov“ [7]. Podľa schváleného dokumentu „Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce“ z roku 2005, je hlavný cieľ rozvoja obce vytvoriť z Beckova do
roku 2013 obec s dostatkom pracovných príležitostí, kvalitným obytným prostredím, ktorá
bude zároveň centrom cestovného ruchu, pri rešpektovaní historického potenciálu a princípov
trvalo udržateľného života [5].
Nové možnosti na dosiahnutie stanoveného cieľa sa objavili s programovacím
obdobím EÚ 2007 – 2013, ktoré prostredníctvom Regionálneho operačného programu vytvára
vhodné podmienky na uskutočnenie komplexnej obnovy hradu [6]. Hlavným kritériom pri
obnove hradu je zachovať originalitu pamiatku. V roku 2009 obec Beckov reagovala na výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok. Po dlhom období prípravy
žiadostí a schválenia, sa napokon obci podarilo získať potrebné finančné prostriedky z fondov
Európskej únie prostredníctvom dvoch schválených žiadostí. Prvým projektom je „Muzeálne
nádvorie NKP Beckov“. Hlavným cieľom projektu je transformácia nevhodne využitej
národnej kultúrnej pamiatky na zvýšenie potenciálu jej využitia v kultúrno-poznávacom
turizme. Špecifickým cieľom je revitalizácia významného pamiatkového objektu, jeho
celková prestavba a obnova pre aktívnu prezentáciu kultúrneho dedičstva [5]. Projekt je
rozdelený na dve časti: 1. Muzeálne nádvorie a 2. Podporná infraštruktúra. Prvá časť je
zameraná na konzervovanie a čiastočnú rekonštrukciu murív, barbakanu, predného nádvoria s
Hranolovou vežou, premiestnenie objektu infocentra do pôvodného interiéru Hranolovej veže,
vybudovanie remeselných domčekov a výstavného pódia pre vystavenie historických
exponátov a ukážok zariadení dávnych remesiel a vybudovanie sociálnych zariadení [5].
V rámci druhej časti sa za hlavné považuje vybudovanie prístupovej komunikácie, vodovodu
a kanalizácie. Realizácia projektu zabezpečí poskytovanie viacerých nových služieb obcou.
Okrem služby sprievodcov cestovného ruchu, ktorá doteraz na hrade absentovala, sa má
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zabezpečiť preprava turistov z parkoviska na kraji obci do hradného komplexu vyhliadkovým
vláčikom [6]. Taktiež sa plánuje celoročné využívanie hradu prostredníctvom prenájmu
priestorov na organizovanie rôznych podujatí. Celkovo bola obci schválená žiadosť
o nenávratný finančný príspevok vo výške 2 340 315,98 €.
Druhým schváleným projektom v roku 2009 bol projekt s názvom „Regenerácia
centrálnej časti obce Beckov“. Na naplnenie cieľov tohto projektu bola schválená suma NFP
v hodnote 712,5 tis. €. Cieľom projektu je zatraktívnenie obce Beckov a zvýšenie jej
konkurencieschopnosti najmä v oblasti turistického ruchu prostredníctvom revitalizácie
verejných priestranstiev pre obyvateľov a návštevníkov obce [8]. Je realizovaný v dvoch
častiach a to v centrálnej pamiatkovej zóne a aj mimo nej. V prvej časti sa jedná o vytvorenie
centrálneho verejného priestranstva „Ctiborovho námestia“, určeného na zhromažďovanie
a trávenie voľného času občanov realizáciou výstavby chodníkov, rekonštrukciou miestnych
komunikácií, výstavbou nového verejného osvetlenia, sadovými úpravami a osadením nových
prvkov drobnej architektúry [8]. V druhej časti je projekt zameraný na výstavbu parkoviska
pre návštevníkov. Podľa výsledkov vykonanej ankety, práve nedostatok parkovacích miest
považovali návštevníci Beckovských slávností za najväčší problém. Vyše polovica
zúčastnených vykonaného prieskumu, považovala riešenie parkovania v obci za nedostatočné.

Výborné
17%

Nedostatočné
52%

Uspokojivé
31%

Graf 1 Vyjadrenie spokojnosti návštevníkov Beckovských slávností s parkovaním v obci

V súčasnosti sú oba schválené projekty vo fáze realizácie. Kvôli prebiehajúcej
rekonštrukcii hradu je národná kultúrna pamiatka Beckov až do mája 2012 verejnosti
neprístupná.
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Záver
Obec Beckov i jej blízke okolie majú vysoký potenciál v oblasti cestovného ruchu, no
nie je dostatočne využitý. Obnovený hrad spolu so sprievodnými činnosťami by sa mohli stať
lákadlom pre domácich aj zahraničných turistov, vďaka čomu by prosperovala i samotná
obec. Realizáciou obnovy hradu sa tak obec pripojila k aktivitám Európskej únie, ktoré sa
zameriavajú na zveľaďovanie pamiatkového fondu členských krajín [6] .
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Iventarizace, hodnocení a návrhy na management geologického
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Abstrakt
Identifikace, inventarizace a hodnocení významných geologických a geomorfologických lokalit (tzv.
geolokalit) je významným nástrojem ochrany neživé přírody. Podle analýzy zahraničních metodik byla navržena
vlastní inventarizační a hodnotící metodika, která byla aplikována v okolí argentinského města Cafayate na
severu země. Na základě výsledků inventarizace a hodnocení byl navržen management geolokalit a byly
předloženy návrhy na jejich geodidaktické využití.

Klíčová slova: ochrana neživé přírody; geologické a geomorfologické dědictví; geolokalita; Cafayate

Úvod a formulace cíle
Vědy o Zemi dnes hrají ve společnosti velice důležitou roli: pomáhají poznat a
pochopit neživou přírodu včetně jejích složek, procesů, vztahů a historie, tzv. geodiverzitu
[1]. Stejně jako další složky našeho životního prostředí, i geodiverzitu je nutno chránit a
využívat ji udržitelným způsobem. Prakticky však nelze chránit celou geodiverzitu, ale jen její
hodnotnou část, tzv. geologické a geomorfologické dědictví. Inventarizace a hodnocení
významných geologických a geomorfologických lokalit (tzv. geolokalit) je významným
nástrojem pro ochranu geodědictví, může přispět k navržení managementu a racionálního
využití těchto lokalit nebo dovoluje navrhnout geodidaktické aktivity spojené s lokalitou.
Tato práce má následující cíle: 1) identifikace a inventarizace geologického a
geomorfologického dědictví (významných geologických a geomorfologických lokalit) v okolí
města Cafayate v argentinské provincii Salta, 2) hodnocení lokalit, analýza hrozeb a rizik,
konkrétní návrhy na management lokalit a možnosti geodidaktického využití těchto lokalit.

Metodika
Na základě kritické analýzy vybraných metodik a postupů pro inventarizaci
a hodnocení geologických a geomorfologických lokalit [2], [6], [7], [8] byla navržena
metodika, která bude využita v zájmové oblasti. Celý proces inventarizace a hodnocení
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geolokalit má následující kroky: 1) identifikace a inventarizace geolokalit, 2) kvantitativní
hodnocení a SWOT analýza, 3) syntéza.
Identifikace geologických a geomorfologických lokalit se zakládá na práci v terénu,
studiu map a literatury. Následuje inventarizace, kdy jsou o geolokalitě zjištěny informace,
které lze rozdělit do několika skupin: 1) obecné údaje, 2) geologie, 3) geomorfologie, 4) živá
příroda, 5) kulturní aspekty, 6) estetické aspekty, 7) socio-ekonomické aspekty, 8) aktuální
stav lokality, existující ochrana, 9) fotografie a mapy.
Po získání všech dostupných informací lze vypracovat kvantitativní hodnocení
lokality. Hodnotící kritéria jsou rozdělena do 4 skupin: 1) přírodovědná kritéria (zahrnuje
např. reprezentativnost, pedagogickou hodnotu, ojedinělost nebo integritu lokality), 2) ostatní
kritéria (estetická a ekologická hodnota lokality, její historický nebo archeologický význam),
3) potenciál k využití (přítomnost infrastruktury, dostupnost, existující propagace lokality), 4)
hrozby a zranitelnost (existence legislativní ochrany, aktuální hrozby). Každá dílčí položka je
hodnocena v rozmezí 0-1 bodů, kdy 0 znamená nejnižší a 1 nejvyšší skóre. Celková hodnota
je potom určena součtem jednotlivých položek (Tab. 1). SWOT analýza zahrnuje soupis
silných a slabých stránek geolokality, analyzuje aktuální a potenciální hrozby a rizika
a zjišťuje příležitosti a potenciál lokality.
Tab. 1 Formulář pro hodnocení geomorfologicky významných lokalit
1. VĚDECKÁ HODNOTA
kritéria
1.a reprezentativnost
1.b stav, zachovalost
1.c názornost, exemplarita, pedagogická hodnota
1.d počet podobných míst v rámci zájmového území
1.e počet podobných míst v rámci regionu
1.f přítomnost a rozmanitost mezo a mikrotvarů
1.g přítomnost dalších negeomorfologických aspektů (geologických, pedologických)
1.h známost lokality z hlediska věd o Zemi, odborné publikace
1.i geologický význam (pro pochopení geologického vývoje)
1.j paleogeografický význam (možnost rekonstrukce krajiny, klimatu, atd.)
1.k stupeň legislativní ochrany z geo(morfo)logických důvodů
Vědecká hodnota celkem
2. OSTATNÍ HODNOTY
kritéria
2.a1 estetická hodnota: barvy, počet barev
2.a2 estetická hodnota: struktura, počet jasně odlišitelných prvků
2.a3 estetická hodnota: celková estetická hodnota
2.b1 ekologická hodnota: do jaké míry podmiňuje geomorfologická složka biotu?
2.b2 ekologická hodnota: stupeň legislativní ochrany z ekologických důvodů

body
0-1
0-1
0-1
0 - 0,5
0-1
0-1
0-1
0-1
0 - 0,5
0-1
0-1
0 - 10
body
0 - 0,5
0 - 0,5
0-1
0-1
0-1

1426

GEOGRAFIA

2.c1 kulturní hodnota: historický a archeologický význam
2.c2 kulturní hodnota: náboženský a symbolický význam
2.c3 kulturní hodnota: literární a umělecký význam
2.d známost lokality z hlediska ekologických, estetických a kulturních hodnot
Ostatní hodnoty celkem
3. POTENCIÁL K VYUŽÍVÁNÍ
kritéria
3.a viditelnost
3.b dostupnost (pěšky, autem, veřejnou dopravou)
3.c přítomnost infrastruktury (v jaké vzdálenosti a co)
3.d aktuální využívání geovědních hodnot lokality
3.e aktuální využívání ostatních hodnot lokality
3.f existence komerčních produktů prezentujících lokalitu (pohlednice, suvenýry)
3.g limity využívání, možnost přístupu, vstupu, přiblížení se, možnosti exkurzí s průvodcem
3.h celkový počet možností k využití lokality (geodidaktika, geoturismus, sport, kultura,…)
Potenciál k využívání celkem
4. HROZBY A ZRANITELNOST
kritéria
4.a existence aktuálních a potenciálních hrozeb vedoucích ke znehodnocení lokality
4.c existující legislativní ochrana (jakýchkoli složek)
Hrozby a zranitelnost celkem
CELKOVÁ HODNOTA

0-1
0-1
0-1
0-1
0-8
body
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-8
body
0-2
0-2
0-4
0 - 30

Syntéza je posledním krokem procesu. Podle výsledků inventarizace, hodnocení a
SWOT analýzy lze navrhnout využití lokality, posílit ochranu lokality, upozornit na rizika,
která jsou spojena s využitím lokality, lze také navrhnout geodidaktické a geoturistické využití
lokality (např. organizované exkurze, přednášky a výstavy s geovědní tématikou, vymezení
naučných stezek s informačními panely vysvětlením geoforem, procesů a jevů s cílem zvýšit
zájem veřejnosti o vědy o Zemi a pod.)

Zájmové území
Oblast okolí města Cafayate se nachází na jihu provincie Salta, asi 180 km
jihozápadně od hlavního města Salta (Obr. 1). Region je významný pro turistický ruch
zejména díky své vinařské produkci, méně potom již díky několika přilehlým údolím
(zejména Quebrada de las Flechas a Quebrada de las Conchas), které představují území s
vysokou geodiverzitou.
V oblasti se nachází dvě hlavní geologické jednotky: prekambrický krystalinický
základ, který je tvořen metamorfity (fylity, svory) a vyvřelými horninami, a sedimentární
pokryv, který reprezentují křídové horniny skupiny Pirgua a Yacuraite, terciérní sedimenty
formace Santa Bárbara, Tolombón a Calchaquense a kvartérní fluviální a eolické sedimenty
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[3]. Geomorfologie Cafayate a okolí je relativně komplikovaná. V zájmové oblasti jsou tři
základní morfostruktury: pánev Cuenca de Santa María, údolí Quebrada de las Conchas a
Quebrada de las Flechas. Tyto struktury jsou podmíněny zejména terciérní tektonikou, která
způsobila oživení starých zlomů a deformaci sedimentárního pokryvu. Oblast se nachází
v semiaridní zóně s celoročně nízkým, ale nevyrovnaným úhrnem srážek, čemuž odpovídají i
geomorfologické procesy. Podle [9] lze geomorfologické tvary v zájmovém území rozdělit do
tří skupin: a) strukturně denudační formy (např. zarovnané povrchy ve vyšších polohách,
denudační svahy, údolí profilu V, detritické kužely, strukturní svahy), b) fluviální formy
(náplavové kužele, fluviální údolí, terasy, badlands), c) eolické formy (duny typu barchan,
pouštní dlažba, pouštní lak).

Výsledky: inventarizace, hodnocení a návrhy na management vybraných geologických
a geomorfologických lokalit
Na základě terénního výzkumu a studia literatury a map bylo vybráno 13 významných
geolokalit (viz Obr. 1).

Obr. 1 Poloha zájmového území v rámci Argentiny a vybrané geolokality, mapový podklad [4], [5]

Inventarizace a kvantitativní zhodnocení bylo provedeno u každé lokality. Přehled
výsledků ukazuje Tab. 2. Nejvyšších hodnot dosálha lokalita La Yesera, zejména díky své
vysoké vědecké hodnotě, respektive díky jedinečnosti, exemplaritě, integritě a přítomnosti
významné geologické složky. Na vysokém hodnocení lokality se podílela i výrazná estetická
hodnota. Druhou v pořadí je lokalita Garganta del Diablo – El Anfiteatro, jejíž přidaná
hodnota (přítomnost významné živé složky a kulturní význam) patří k nejvyšším, navíc
potenciál k využití a propagace lokality jsou na slušné úrovni. Další vysoce hodnocenou
lokalitou je Quebrada de las Flechas zejména díky vědecké hodnotě (integritě,
reprezentativnosti a ojedinělosti). Lokalita Los Médanos je významná zejména díky
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názornosti geoforem a přítomností mikro a mezoforem a je vysoce hodnocena i z hlediska
potenciálu k využití. Významného hodnocení dosáhly i lokality Los Colorados a Los Castillos,
které mají vysokou vědeckou hodnotu a nabízí se zde možnosti geodidaktického využití.

Tab. 2 Výsledky hodnocení a celkové pořadí lokalit
Hodnota /
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Vědecká
hodnota
8,5
Yes
7,75
Fle
7,25
Med
6,5
Col
6,5
Cas
5,75
Lom
5,75
Gar
5,5
Lor
5,25
Tre
5
Obe
4,75
San
3,25
Sap
3
Pay

Ostatní
hodnoty
6,5
Gar
5
Yes
5
Tre
4
Fle
4
Med
3,75
Col
3,75
Cas
3,75
Lor
3,25
Obe
2,25
Pay
2,25
San
1,25 Lom
1,25
Sap

Potenciál
k využití
6,25
Gar
5,75
Med
5,75
Yes
5,25
Fle
5,25
Sap
4,75
Col
4,75
Obe
4,5
Lor
4,25
Tre
4
Cas
3,75
Lom
3
San
2,5
Pay

Hrozby,
zranitelnost
4
Fle
4
Cas
4
Yes
3,5
Col
3
Med
3
Lom
3
Obe
3
Lor
3
Tre
3
Gar
2,5
Sap
1,5
Pay
1,5
San

CELKEM
23,25
21,5
21
20
18,5
18,25
17,5
16,75
16
13,75
12,25
11,5
9,25

Yes
Gar
Fle
Med
Col
Cas
Tre
Lor
Obe
Lom
Sap
San
Pay

Příklady návrhů na využití lokalit
Na základě hodnocení a SWOT analýzy byly identifikovány aktuální a potenciální
problémy lokalit (zejména dostupnost, lidské aktivity v okolí geolokality, propagace) a byl
navržen jejich management.
První tři lokality (Quebrada de las Flechas, Payogastilla, Valle de Santa María) mají
problematický přístup: vede sem sice silnice č. 40, ale je ve špatném stavu. Nabízí se dvě
možnosti, jak řešit situaci: 1) nechat lokality v současném stavu, i se špatnou dostupností, 2)
vybudování silnice a usnadnění přístuipu k lokalitám. Obě možnosti mají výhody i nevýhody;
v prvním případě by lokality i dále přetrvávaly v dobrém stavu díky omezené návštěvnosti a
byly by uchráněny před dopravou a nadměrným zatížením turisty, ale pravděpodobně by
geologické a geomorfologické aspekty lokalit zůstaly dále nevyužívány; v dalším případě by
stoupla ekonomická hodnota lokality, okolní sídla by měla možnost se rozvíjet, i
geodidaktické využití by mělo pravděpodobně větší šanci na úspěch. Problémem je, že by to
mohlo vést ke zhoršení stavu lokalit, jejich poškození a narušení kvůli nadměrnému pohybu
turistů. Podobné problémy má lokalita La Yesera, která leží 2 km od hlavní silnice a lze sem
dojít buď pěšky nebo dojet po zanedbané cestě, která je v období přívalových dešťů nesjízdná.
Naopak lokalita Los Médanos je nejlépe dostupná, i přesto však není adekvátně využívána;
vzhledem k relativní blízkosti města by bylo vhodné navrhnout stezku, která by začínala ve
městě a zahrnovala by jak geolokalitu, tak blízké vinice a vinařství, případně by stezka mohla
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vést až na lokalitu Loma Negra. Ostatní lokality jsou docela dobře dostupné vzhledem ke své
pozici blízko silnice č. 68.
Pod pojmem lidské aktivity v okolí geolokalit si lze představit zejména vandalismus
(sprejové nápisy na lokalitách El Sapo a Garganta del Diablo – El Anfiteatro), problém
s odpadem (zejména lokalita Los Médanos), nekázní turistů (např. pohyb po skalních útvarech
na lokalitě Los Colorados). Obecně je nutné stanovit přísná pravidla pohybu po lokalitách a
zdůvodnit tato pravidla, případně řešit jejich porušování důsledným vybíráním pokut
(vzhledem k tomu, že většina lokalit se nachází v přírodních rezervacích, legislativní nástroje
zde jsou; jde však o to, aby byla vůle je využít).
Propagace lokalit, zejména jejich geovědní hodnoty není na dobré úrovni, ačkoliv
v podstatě všechny lokality mají pedagogický potenciál. Bylo by vhodné umístit na lokalitách
informační panely vysvětlující vznik geoforem, geologické a geomorfologické procesy,
případně upozorňující na kulturní a ostatní zajímavosti okolí lokality. Další možností, jak
zaujmout návštěvníky, je navržení naučných stezek, které by se opět zaměřovaly na geovědní
a případně environmentální problematiku. Pro lokality La Yesera, Los Colorados, Quebrada
de las Flechas, Garganta del Diablo – El Anfiteatro a Los Médanos byly navrženy informační
panely, jejich návrhy byly odevzdány na Ministerstvo turismu a kultury provincie Salta. Tyto
informační panely budou tedy využity pro propagaci geologického a geomorfologického
dědictví v okolí Cafayate.

Diskuze a závěr
Předložená práce se zabývá identifikací, inventarizací a hodnocením významných
geolokalit v okolí Cafayate v argentincké provincii Salta. Na základě inventarizace
a hodnocení geolokalit je navržen management lokalit, jejich udržitelné využití, případně
využití lokalit pro geodidaktiku a geoturismus.
Navržená metodika dovoluje také rychlé srovnání lokalit a má výhodu relativní
objektivity, ale jsou zde i parametry, které lze hodnotit obtížně. Subjektivita se objevuje např.
v hodnocení estetických charakteristik lokalit, v určení vědeckého významu, v hodnocení
kulturních aspektů. Metodiku bule nutno dále rozvíjet. Je nutno upozornit, že kvantitativní
hodnocení nepředstavuje cíl výzkumu, ale slouží jako nástroj, který může pomoci při
klasifikaci míst nebo slouží pro získání obecného přehledu.
Pro vybrané lokality byly navrženy informační panely a v některých případech i naučné
stezky, které se mohou stát pilířem pro hlubší poznání významných geolokalit v oblasti. Práce
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byla odevzdána na Ministerstvo turismu a kultury provincie Salta a může být využita pro
propagaci geodědictví v okolí Cafayate.
Geologické a geomorfologické dědictví je významnou součástí dědictvé přírodního a
je hodno ochrany. Identifikace, inventarizace a hodnocení významných geologických a
geomorfologických lokalit mohou pomoci poznat toto dědictví a ocenit jeho význam jak pro
živou přírodu, tak pro aktivity lidské společnosti; mohou tedy významně přispět k pochopení
potřeby ochrany neživé přírody.
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Ochrana neživé přírody v České republice: pokus o analýzu současného
stavu a záměr o vyhlášení Přírodní památky Maršovský žleb
Lucie Kubalíková
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Kotlářská 2, 611 37
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Abstrakt
Ochrana neživé přírody je v České republice poněkud zastíněna, přitom právě abiotické složky krajiny
výrazně ovlivňují jak živou přírodu, tak lidské aktivity. Stejně jako vegetaci a živočišstvo, i neživou přírodu je
třeba chránit a pečovat o ni. V současnosti v České republice existuje několik programů na ochranu neživé
přírody (Mezinárodní síť geoparků, Databáze geologických lokalit, plány péče), nicméně hlavním nástrojem
ochrany neživé přírody zůstává Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který umožňuje navrhnout
maloplošná chráněná území, které mohou lépe ochránit neživou přírodu a přiblížit její význam veřejnosti.

Kľúčové slová: ochrana neživé přírody, geodiverzita, geopark, přírodní památka, Maršovský žleb

Úvod
Ochrana neživé přírody je již ve světě široce akceptována, nicméně v České republice
se tomuto tématu nedostává tolik pozornosti jako ochraně živé přírody. Přitom jsou to právě
abiotické složky krajiny (tzv. geodiverzita), které významně ovlivňují a podmiňují
biodiverzitu. Jak uvádí Cílek [1], s. 22, geodiverzita je „základnou“ podstatné části
biodiverzity, přičemž obojí je úzce spjato. Týž autor zmiňuje (s. 36), že dosavadní
ochranářská praxe v České republice se zabývala geodiverzitou (respektive geologickým
podložím) jako něčím, co patří zejména k vegetaci, ale na co není potřeba klást přímý důkaz.
Je však zřejmé, že geodiverzita podobně jako biodiverzita podléhá změnám, může být
ochuzována, ale i nově vytvářena. Je tedy vhodné ji považovat za samostatnou kategorii
ochrany přírody.
Cílem této práce je jednak pokus o kritické zhodnocení vybraných pojmů, které se
užívají v rámci ochrany neživé přírody, a dále analýza současné situace ochrany neživé
přírody v České republice. Na závěr je předložen podnět k podání návrhu na vyhlášení
přírodní památky Maršovský žleb (okr. Brno-venkov), což může být chápáno i jako příklad
konkrétní aktivity pro ochranu neživé přírody.

Historie ochrany neživé přírody
Na území České republiky byla ochraně neživé přírody věnována mnohem menší
pozornost, než ochraně přírody živé, i když geologickým a geomorfologickým lokalitám se v
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minulosti také připisoval nemalý vědecký význam. Svědčí o tom i to, že již v 19. století byly
některé geologicky významné lokality chráněny, např. Panská skála na Českolipsku, Vrkoč na
Ústecku, Šibeničník u Mikulova [2]. Ve 30. letech 20. století byla vyhlášena další chráněná
území s geologickou motivací (Granátová skála v Táboře, Jan Svatoš na Ohři, Házmburk,
Prachovské skály, Pravčická brána,...).
V roce 1956 byl v tehdejším Československu schválen první zákon na ochranu
přírody, 40/1956 Sb., který vymezoval šest kategorií územní ochrany, mezi nimiž pro ochranu
neživé přírody byl nejvýznamnější Chráněný přírodní výtvor, který zahrnoval např. krasové
jevy nebo skalní útvary. Uvedený zákon byl však poněkud benevolentní a umožňoval řadu
výjimek v souvislosti se zemědělskými, průmyslovými a jinými aktivitami společnosti. Na
možné konflikty mezi těmito aktivitami (zejména těžbou nerostného bohatství) a geologicky a
geomorfologicky významnými lokalitami upozorňuje např. Skřivánek [3]. Jistou ochranu
geologickému podloží zajišťoval tzv. Horní zákon z r. 1988, který se však soustředil spíše na
ochranu ložisek významných surovin než na ochranu geodiverzity.
V r. 1992 byl schválen Zákon 114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny, který je v
současné době hlavním legislativním nástrojem upravujícím ochranu přírody obecně. Tento
zákon se věnuje i ochraně neživé přírody, a to zejména formou vyhlašování maloplošných
chráněných území, konkrétně Národních přírodních památek (NPP) a Přírodních památek
(PP). Ty jsou definovány jako přírodní útvary menší rozlohy, zejména geologické či
geomorfologické útvary, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech
ekosystémů [4].

Současná situace
V současnosti existuje několik aktivit, které souvisí s ochranou neživé přírody: je to
databáze geologických lokalit, národní geoparky, plány péče pro chráněná území a drobné
projekty inventarizace geomorfologických lokalit.
Co se týče legislativy, neexistuje zatím žádný státní koncepční materiál, který by se
věnoval výhradně ochraně neživé přírody; jsou zde však např. možnosti hrazení managementu
geolokalit z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí nebo možnosti čerpání
financí ze Strukturálních fondů EU na ochranu a šetrné využívání geolokalit pro turistiku [5].
V posledních letech se i Česká republika zapojuje do Mezinárodní sítě geoparků
(Global Geoparks Network), které jsou zaštítěny organizací UNESCO. Geopark je definován
jako chráněné území zahrnující významné geologické a geomorfologické dědictví, které se
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stávají součástí integrovaného konceptu, jenž zahrnuje ochranu přírody a krajiny, ekonomické
příležitosti pro region [6]. V souvislosti s existencí sítě geoparků byla vydána Směrnice MŽP
č. 6/2007 o zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark.
Hlavními cíli vytvoření národního geoparku jsou např. podpora udržitelného rozvoje
příslušného regionu, vzdělávání veřejnosti a přispění k výuce a výzkumu ve vědách o Zemi,
probuzení zájmu místní i turistické veřejnosti o poznání geovědní hodnoty území a vlastní
ochrana a zachování původního geologického bohatství a geologických celků. Jediným
českým geoparkem, který zároveň patří do sítě Světových geoparků, je Český ráj, o označení
český národní geopark usilují v současnosti např. Geopark Moravský kras, Železné hory,
Geopark Barrandien [7].
Více jak 2500 geologických lokalit sdružuje databáze České geologické služby [8]. Ke
každé položce jsou uvedeny všeobecné údaje (lokalizace, katastr), dále geologická
charakteristika, důvody ochrany, střety zájmů, stupeň ochrany, literatura týkající se lokality,
součástí je i fotodokumentace. V rámci této databáze nejsou nijak zvlášť vyčleněny
geomorfologicky významné lokality.
Významným nástrojem pro ochranu a management významných geologických
a geomorfologických lokalit představují tzv. plány péče. Tyto strategické dokumenty jsou
vypracovány pro každou chráněnou oblast a i když v nich jednoznačně převažuje tématika
živé přírody, v některých se objevují i návrhy na management neživé přírody. To zahrnuje
hodnocení a inventarizaci geolokalit, v rámci těchto geolokalit potom podrobný soupis
geoforem, mapování nebo analýzu rizik.
Nejdůležitějším nástrojem ochrany neživé přírody je stále Zákon 114/1992 Sb., který
umožňuje navrhovat zvláště chráněná území, které zahrnují i geologické a geomorfologické
dědictví. Postup při vyhlašování zvláště chráněných území je stanoven v § 40 tohoto zákona
Podnět k podání návrhu na vyhlášení může podat prakticky kdokoliv, návrh samotný pak již
zpracovává a podává příslušný orgán ochrany přírody (územní plán Brna a příroda, s. 12).
Tento návrh je potom připomínkován všemi dotčenými stranami (obcemi, kraji, vlastníky
pozemků) a na základě analýzy připomínek je potom (ne)vyhlášeno zvláště chráněné území.

Podnět k podání návrhu na vyhlášení přírodní památky Maršovský žleb
Maršovský žleb je jedním z několika údolí, které rozčleňují Deblínskou vrchovinu.
Tato oblast se nachází asi 20 km SZ od Brna, Maršovský žleb potom představuje segment
údolí Maršovského potoka mezi vtokem Braníškovského potoka do Maršovského potoka
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a mezi soutokem Pejškovského potoka a Maršovského potoka. Celková délka segmentu je asi
2,8 km, přičemž západnější část údolí má směr přibližně západ-východ, východní část potom
jihozápad-severovýchod (Obr. 1).
Geologicky je území součástí svratecké klenby, která je zde reprezentována bítešskou
skupinou (šedé, místy načervenalé ortoruly s vložkami erlanu), devonské horniny vystupují
v tektonických šupinách o mocnosti několik desítek metrů a jsou reprezentovány šedými,
slabě metamorfovanými vápenci. V těchto vápencích jsou vyvinuty krasové jevy, které by
společně s ostře zaříznutým údolím měly být předmětem ochrany a hlavním důvodem pro
vyhlášení přírodní památky [9]. V odborné literatuře se pro tuto krasovou oblast používá
označení Herolticko-lažánecký kras a kromě krasových jevů v údolí Maršovského potoka (viz
Obr. 1) zahrnuje i jevy v jeho bezprostřední blízkosti (viz dále).

Obr. 1 Zájmové území, jeho poloha v rámci ČR a Vinšova vyvěračka jako příklad význačného krasového jevu.
M.p. – Maršovský potok, B.p. – Braníškovský potok, P.p. – Pejškovský potok (podkladové mapy:
http://maps.google.com, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Relief_Map_of_Czech_Republic.png)

Mezi nejvýznačnější krasové jevy, které jsou hodny ochrany, patří Vinšova vyvěračka
a Jezevčí jeskyně. Vinšova vyvěračka je vývěrem potoka, který se propadá mezi lažáneckým
fotbalovým hřištěm a kaolínovým lomem (mimo Maršovský žleb). Propadání má tvar malého
poloslepého údolí, vyvěračka se potom nachází v jižní stráni Maršovského žlebu 50 m severně
od aktivního vápencového lomu. Má tvar puklinové propasti, speleologové zjistili v době
sucha délku 14 m, než se dostali k vodní tůni. Na lokalitě byl zjištěn výskyt mloka skvrnitého
(Salamandra salamandra), který je v České republice silně ohroženým druhem (podle
vyhlášky 395/1992 Sb). Jezevčí jeskyně se nachází asi 100 m východně od vyvěračky, její
vchod má rozměry přibližně 1 x 1 m. V jeskyni byla zjištěna 15 m dlouhá chodba vyzdobená
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nickamínkem s nadějí na další pokračování, lze tedy říci, že s velkou pravděpodobností
existuje souvislost s bývalým jeskynním systémem, který byl objeven v aktivním lomu S od
Lažánek a který byl odtěžen v 80. letech; před jeho zničením byly provedeny záchranné
výzkumy Bagristovy a Kašparcovy jeskyně [10], které tvořily propojený systém chodeb
s krasovou výzdobou o celkové délce přes 200 m. Tyto dvě jeskyně pravděpodobně tvořily
fragment většího jeskynního systému. V okolí Jezevčí jeskyně lze pozorovat i další krasové a
mikrokrasové jevy, jedná se zejména o malé jamky a drobné krasové dutiny podél puklin.
Vzhledem k tomu, že vápencový lom S od obce Lažánky je stále aktivní, je
pravděpodobné, že těžba se bude dále rozšiřovat a znehodnocovat další krasové geoformy.
I proto je uvažováno o podání návrhu na vyhlášení přírodní památky. Je však jisté, že dojde ke
střetu zájmů (těžba vápence a ochrana neživé přírody). I když by mohly vzniknout jisté
ekonomické ztráty (omezení těžby), vyhlášení přírodní památky by mohlo představovat
potenciální zdroj příjmů z vyšší návštěvnosti oblasti, která má určitě co nabídnout, ale která
není nijak propagována či chráněna.

Závěr
Ochraně neživé přírody není zatím v České republice věnována taková pozornost,
jakou by si zasloužila. Existují sice dílčí programy na ochranu geologického
a geomorfologického dědictví (síť geoparků, databáze geolokalit), nicméně povědomí
veřejnosti o geoparcích, geolokalitách a vůbec o ochraně neživé přírody jako takové je
relativně malé. Nicméně, pokud budou výše zmíněné programy pokračovat a dále se rozvíjet
a pokud jim bude zajištěna adekvátní propagace, je možné, že se postoj veřejnosti k ochraně
neživé přírody změní. Důležitá je zde především spolupráce a interdisciplinarita.
Jako jediný státní legislativní nástroj pro ochranu neživé přírody lze považovat Zákon
114/1992 Sb., který umožňuje navrhnout zvláště chráněné území, které zahrnuje i geologické
a geomorfologické dědictví. Podnět k návrhu Zvláště chráněného území může předložit
prakticky každý, kdo si myslí, že narazil na neobyčejnou či vzácnou lokalitu, i veřejnosti se
tedy nabízí možnost, jak ovlivnit ochranu neživé přírody.
Na základě terénních prací v oblasti Maršovského žlebu bylo zjištěno, že se jedná o
významnou lokalitu z hlediska ochrany neživé přírody. V rámci dizertační práce autorky bude
podán podnět na návrh na vyhlášení přírodní památky. Samotný návrh bude však dle platné
legislativy vypracován orgány ochrany přírody; ten dále bude rozeslán dotčeným institucím a
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vlastníkům pozemků, na kterých se oblast Maršovského žlebu nachází. Vzhledem
k významným prvkům neživé přírody autorka doufá, že tento návrh bude úspěšný.
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Teoretické východiská k štúdiu klastrových iniciatív
Jana Letková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
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Abstrakt
Každá firma sa snaží o získanie a využitie konkurenčných výhod, ktoré sa vytvárajú pri cielenej
spolupráci firiem, samosprávy a akademickej obce. Siete a väzby spomínaných aktérov vytvorené v rámci
priemyselných odvetví sú ústredným motívom regionálnych a inovačných politík ako jeden z prostriedkov
na zvýšenie konkurencieschopnosti klastra a regiónu. Hlavnou myšlienkou klastrových iniciatív je spoločná vízia
všetkých zúčastnených strán. Trendom je zakladanie a rozvoj klastrových iniciatív, ktorých cieľom je podpora
svojich členov v kontexte rastu ich konkurencieschopnosti. Na Slovensku vzniklo od roku 2004 deväť
klastrových iniciatív, z ktorých sa úspešne rozvíja predovšetkým automobilový klaster.

Kľúčové slová: klaster; klastrové iniciatívy; rozvoj; konkurencieschopnosť
Úvod a formulácia cieľa
Klastre tvoria odvetvové zoskupenia firiem využívajúce konkurenčné výhody
vyplývajúce z lokalizácie firiem v určitom priestore, kde majú vytvorené najvhodnejšie
podmienky tak pre svoj rast, ako aj pre rast regiónu. Dlhodobo existujúca koncepcia
klastrovania v zahraničí potvrdila potrebu klastrov ako jedného z nástrojov na zvyšovanie
konkurencieschopnosti

regiónu

a rastu

ekonomiky

založeného

predovšetkým

na implementácii inovačných procesov a technologických postupov. Klastre majú
nepopierateľný prínos pre regionálny rozvoj, na druhej strane je však potrebné tieto
zoskupenia riadiť a usmerňovať, keďže ich prílišná špecializácia môže viesť k závislosti
regionálnej ekonomiky na veľkých firmách a nesprávnymi stimulmi k závislosti na verejných
zdrojoch. To je dôvodom vzniku klastrových iniciatív predstavujúcich organizované úsilie
aktérov

vstupujúcich

do

riadenia

klastra

za

účelom zvýšenia

regionálneho

rastu

a konkurencieschopnosti klastrov. Cieľom predkladaného príspevku je snaha podať základnú
charakteristiku priemyselných klastrov a koncepcie klastrových iniciatív. Parciálnym cieľom
je ozrejmiť existenciu klastrových organizácií na Slovensku ako pomerne nového fenoménu
ovplyvňujúceho regionálny rozvoj Slovenska.
Teoretické východiská
Najväčší prínos klastra je v súlade s autorkami [1] v zlepšovaní konkurencieschopnosti
a výkonnosti jednotlivých podnikov predovšetkým zvýšenou produktivitou práce. Firmy
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v klastri totiž medzi sebou vzájomne súťažia, konkurujú si, no v určitých oblastiach aj
spolupracujú.

Klastre

vytvárajú

podmienky,

ktoré

umožňujú

stimulovať

inovácie

a efektívnejšie využiť výskum a vývoj, čím sa zvyšuje návratnosť prostriedkov investícií
verejného sektora, napríklad do vzdelávacích či výskumných pracovísk [2].
Pri samotnom definovaní klastra dochádza k jeho nejednoznačnému chápaniu, keďže
o definíciu priemyselných dištriktov, a teda v novšom ponímaní termínu priemyselných
klastrov (z anglického názvu industry cluster) sa pokúsilo už mnoho autorov. Väčšina
definícií má podobné rysy. Z geografického pohľadu možno za relevantnú považovať
definíciu klastra [3], ktorá označuje 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.“
Dôsledkom rozdielnych definícií a ponímaní klastra je označovanie klastrových
iniciatív termínom klaster. Na druhej strane sa niektoré zoskupenia považujú za klastrovú
iniciatívu, pričom pre tento pojem nespĺňajú základné atribúty charakteristiky klastrovej
iniciatívy, ktorá by mala pri predpoklade efektívneho fungovania slúžiť firmám zapojeným
v klastri. Dochádza taktiež aj k tomu, že za klastrovú iniciatívu sa považujú rôzne výskumné
centrá a priemyselné združenia [4, 5]. Definícia klastrovej iniciatívy hovorí podľa autorov [6]
o tom, že klastrová iniciatíva predstavuje „organizované úsilie zamerané na zvýšenie rastu
a konkurencieschopnosti klastrov v regióne za účasti klastrových firiem, vlády a/alebo
výskumnej komunity, klastrové iniciatívy sa stali ústredným prvkom zlepšovania rastu
a konkurencieschopnosti klastrov.“
Kým pojem klaster označuje predovšetkým do istej miery prirodzene vytvorenú sieť
podnikov v príbuzných odvetviach poprepájaných dodávateľskými a odberateľskými vzťahmi
subjektov využívajúcich lokálnu konkurenčnú výhodu, pri klastrových iniciatívach treba mať
na zreteli, že sú vedomou snahou o zvýšenie konkurencieschopnosti regionálnych klastrov
a ich inovačného potenciálu verejno-súkromnou spoluprácou minimálne dvoch z troch
hlavných aktérov – firiem, samosprávy alebo univerzít, prípadne v klastrovej iniciatíve
participujú všetci traja aktéri. Klastrové iniciatívy sú vytvárané za účelom ekonomického
progresu klastra.
Pre lepšie porozumenie a analýzu klastrových iniciatív vytvorili autori vo svojej
publikácii [6] model klastrových iniciatív, ktorý má štyri zložky. Pomocou stanovených
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cieľov a procesov, ktorými sa klastrová iniciatíva v danom prostredí rozvíja, je ovplyvnená
celková výkonnosť iniciatívy (obr. 1).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciele
Výskum a spolupráca
Ovplyvňovanie politík
Obchodná spolupráca
Vzdelávanie a školenie
Inovácie a technológie
Expanzia klastrov

Výkonnosť
Konkurencieschopnosť
Rast
Plnenie cieľov

•
•
•
•
•
•
•
•

Prostredie
Podnikateľské prostredie
Politika
Sila klastra

Procesy
Iniciácia a plánovanie
Riadenie a financovanie
Rozsah členstva
Zdroje a facilitátori
Rámec a konsenzus

Obr. 1 Výkonnostný model klastrových iniciatív; zdroj: [6]

Klastrové iniciatívy majú v zhode s viacerými autormi [6, 7] stanovené vo väčšej
miere spoločné, ale i jedinečné ciele a vízie. V oblasti ľudských zdrojov sa snažia o riešenie
nedostatkových profesií a zvyšovanie vedomostnej úrovne svojich pracovníkov. Pri tvorbe
inovačných projektov a technológií by mali firmy spolupracovať s vedecko-výskumnými
inštitúciami. Veľmi dôležitým cieľom klastrových iniciatív je vnútorná komunikácia
a networking, a tým vytváranie dôvery navzájom medzi firmami. Dôvera je kľúčovým
faktorom úspechu klastrových iniciatív, ale v mnohých transformujúcich sa ekonomikách
predstavuje bariéru úspešného rozvoja klastrov. V prípade, že skupina firiem vytvára v istej
lokalite obchodné väzby, nemôže v skutočnosti vytvoriť klaster bez sociálnych sietí a dôvery,
ktoré charakterizujú úspešné klastre. V takom prípade je možné uvažovať len o „zhluku“
firiem a nie o klastri [8]. Pre úspešnú expanziu klastra je ďalším cieľom internacionalizácia
v ponímaní rozširovania obchodnej spolupráce s inými európskymi regiónmi a klastrami.
Región a klastrová iniciatíva by sa mali snažiť o vytváranie identity pomocou vhodných
marketingových stratégií.
Zakladanie klastrových iniciatív na Slovensku nemá dlhú tradíciu. Podľa publikácie
[9] existovalo v roku 2010 deväť fungujúcich priemyselných klastrových iniciatív, ktoré boli
aktívne za účelom podpory svojich členov. V podmienkach Slovenska je podpora klastrových
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iniciatív náročná, keďže slovenská legislatíva klastre nepozná. Klastrové iniciatívy nemusia
mať nevyhnutne formu samostatnej právnickej osoby, hoci pri bližšom pohľade na právnu
formu iniciatív na Slovensku je každá registrovaná ako záujmové združenie právnických
osôb, čo je pravdepodobne najvhodnejšou právnou formou pre klastrovú iniciatívu. Na ich
zriaďovaní na Slovensku sa podieľali jednotlivé samosprávne kraje v spolupráci s mestami,
univerzitami a firmami, pričom 61% zakladajúcich členov klastrových organizácií boli
priemyselné podniky [10].
Prvým projektom klastrovej iniciatívy na Slovensku sa stal (technologický) klaster
Biterap Klaster, Košický kraj, ktorý vznikol v roku 2004. O tri roky neskôr vznikla iniciatíva
s víziou podpory znalostného trojuholníka univerzita – samospráva – informačnotechnologický sektor (IT) s dôrazom na skvalitnenie výučby IT na akademickej pôde
v Košickom kraji, a to združenie Košice IT Valley Z.P.O. V tom istom roku vznikol
Automobilový klaster – Západné Slovensko, ktorý založili mesto Trnava a Trnavský
samosprávny kraj. Klaster vďaka výhodnej lokalizácii počíta s úzkou spoluprácou
s automobilovým klastrom regiónu Viedeň a s využívaním skúsenosti z iných klastrov
v zahraničí [1]. Túto cezhraničnú spoluprácu dopĺňajú dodávateľské vzťahy presahujúce
hranice samosprávneho regiónu. Automobilový klaster predstavuje úspešne fungujúcu
klastrovú iniciatívu, keďže spoluprácou jednotlivých aktérov zapojených v klastri získavajú
jeho členovia prínosy rôzneho charakteru. Víziou autoklastra je do roku 2012 vybudovať
na Západnom Slovensku vysoko prestížnu a modernú základňu pre automobilový priemysel,
pripravenú nielen z hľadiska zvyšovania kvality ľudských zdrojov, ale aj z hľadiska transferu
technologických a inovačných procesov [11].
V roku 2008 boli založené tri ďalšie klastrové iniciatívy – 1. Slovenský strojársky
klaster, Banskobystrický kraj s cieľom podporiť opätovný rozvoj strojárskych firiem
v regióne, Elektrotechnický klaster – Západné Slovensko, Trnavský kraj a Z@ICT, Žilinský
kraj. Energetický klaster – Západné Slovensko, Trnavský kraj a Slovenský plastikársky
klaster, Nitriansky kraj vznikli ako právnické osoby v roku 2009. Zatiaľ poslednou klastrovou
iniciatívou je Klaster AT + R v Košickom kraji.

Záver
Podpora klastrov ako užitočného nástroja zvýšenia konkurencieschopnosti v regióne
na Slovensku nenašla doposiaľ patričnú odozvu u tvorcov regionálnej politiky. Zapojením sa
do úspešne fungujúcej klastrovej iniciatívy získavajú profit nielen firmy, ale aj samosprávy či
akademická

obec.

Klastrová

organizácia

však

môže

predstavovať

prínos

nielen
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pre jednotlivých aktérov iniciatívy, ale aj pre región ako celok . V tomto trojuholníku sa
vytvárajú a zlepšujú vzájomné vzťahy medzi jednotlivými kľúčovými aktérmi, aktivuje sa
spolupráca medzi nimi. Klastrové iniciatívy, ako stratégie rozvoja, umožňujú stimuláciu
a progres klastrov a regiónov pri podpore priemyselných odvetví čerpajúcich konkurenčné
výhody z vytvoreného zoskupenia v danom regióne. Predstavujú nový spôsob organizácie
na regionálnej úrovni, pričom ovplyvňujú politické rozhodnutia za účelom zvyšovania
konkurencieschopnosti klastru. Pre úspešnú regionálnu politiku prostredníctvom riadenia
klastrových iniciatív sa javí ako riešenie prepojiť teoretické poznatky o efektívnom fungovaní
klastrových iniciatív s praxou.
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Prognóza vývoja jadrovej energetiky do roku 2030
Martin Mačanga
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie
a demogeografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; macanga@fns.uniba.sk

Abstrakt
Jadrová energetika predstavuje jednu z najdiskutovanejších a najkontroverznejších foriem výroby
elektrickej energie. Fáza stagnácie z prelomu tisícročí je vystriedaná rozmachom výstavby predovšetkým
v ázijských krajinách a o jadrových elektrárňach sa opäť hovorí ako o perspektívnom energetickom zdroji. Je
však otázne, nakoľko sa táto „renesancia“ jadra prejaví na jeho podiele v globálnom energetickom mixe. Napriek
optimistickým prognózam medzinárodných inštitúcií (IAEA, IEA) naša analýza ukazuje, že do roku 2030
nedokáže jadrová energetika vo väčšej miere nahradiť klasické palivá. Hoci pozorujeme enormný nárast
výstavby nových jadrových reaktorov, je nepravdepodobné, aby táto forma výroby elektrickej energie zvýšila
v budúcnosti svoj význam nad súčasné hodnoty. Na druhej strane môžeme oprávnene tvrdiť, že jadrová
energetika je životaschopné odvetvie a výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu energetickej bezpečnosti.

Kľúčové slová: jadrová energetika; odstavovanie jadrových reaktorov; plánované reaktory;

Úvod a formulácia cieľa
Jadrová energetika sa po dvoch desaťročiach stagnácie pokúša nadviazať na svoju
úspešnú éru. Čoraz častejšie sa dostáva do pozornosti veľkého množstva krajín, podobne ako
tomu bolo v 80-tych rokoch, ktoré boli mimoriadne bohaté na spúšťanie nových jadrových
elektrární. Kombinácia rôznych faktorov, ako sú napr. zdvíhajúce sa ceny ropy
a plynu, závislosť na uhlí a znečistené životné prostredie, núti krajiny hľadať optimálnejšie
cesty v získavaní energie a práve jadrová energetika sa javí ako jedno z východísk. Pri
analýze ďalšieho smerovania jadrovej energetiky však treba byť veľmi opatrný.
Medzinárodné inštitúcie zastrešujúce jadrovú energetiku často poskytujú príliš optimistické
prognózy, ktorým chýba triezve zhodnotenie vývoja. Hoci je nespochybniteľné, že výstavba
nových zariadení sa v poslednom období zintenzívnila, z globálneho hľadiska to nemusí mať
na smerovanie odvetvia taký zásadný vplyv, ako prezentujú tieto subjekty. Našim cieľom
bude analýza týchto názorov, pričom sa pokúsime predstaviť vlastnú prognózu vývoja
jadrovej energetiky.

Materiál a metódy
Kľúčový zdroj štatistických informácií predstavovala databáza Medzinárodnej
agentúry pre atómovú energiu (IAEA) s názvom Power Reactor Information System (PRIS).
Na jej základe bol spracovaný prehľad výstavby jadrových reaktorov. Informácie
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o plánovaných a navrhovaných reaktoroch boli čerpané z databáz World Nuclear Association
(WNA). Spracované údaje boli podrobené konfrontácii s tzv. „optimistickými“ scenármi
vývoja jadrovej energetiky, ktoré sú prezentované v materiáloch IAEA a IEA. Jedná sa
predovšetkým o publikáciu World Energy Outlook, ktorá v strednodobom časovom horizonte
odhaduje vývoj v energetickej oblasti. Treba upozorniť, že vo výslednej prognóze pracujeme
s niekoľkými zjednodušujúcimi hypotézami. Do rokov 2015 – 2030 sme premietli očakávané
tempo výstavby za roky 2010 – 2014, pričom predpokladáme, že životnosť jadrového
reaktora je 40 rokov.

Výsledky a diskusia
Nuclear Energy Agency v spolupráci s IAEA publikuje každé dva roky detailné dáta
o všetkých svetových reaktoroch a odhaduje vývoj na najbližších 20 až 30 rokov. Prvotný
odhad z roku 1975 predpokladal, že inštalovaná kapacita krajín OECD sa do roku 1990 zvýši
na 772 – 890 GW [1]. Realita však bola úplne iná, kapacita vzrástla len na 324 GW (Obr. 1)
a zďaleka tak nedosiahla cieľový rozsah. Odhad z roku 1977 bol síce menej ambiciózny, stále
sa však pohyboval v prehnanej rovine - do konca storočia uvažoval o zvýšení kapacity na 860
– 999 GW [1].
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Obr. 1 Vývoj sieťovej kapacity jadrových reaktorov v rokoch 1954 – 2009; zdroj: [4] [7]
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S blížiacim sa rokom 2000 bola každá prognóza viac a viac realistickejšia, až sa
napokon ustálila na 360 – 395 GW. Celková inštalovaná kapacita v roku 2000 dosiahla
nakoniec hodnotu 351 GW (Obr. 1), všetky odhady IAEA sa tak ukázali ako príliš
optimistické. Je samozrejmé, že autori prognóz nemohli počítať s niektorými neočakávanými
udalosťami (napr. haváriami v USA a na Ukrajine), realite nezodpovedajúci charakter si však
zachovávajú aj súčasné vydania. Predpoveď na rok 2030 očakáva inštalovanú kapacitu vo
výške 414 – 679 GW, pričom horná hranica intervalu predstavuje takmer dvojnásobok
súčasného stavu.
IEA v minulosti vo svojej vlajkovej publikácii World Energy Outlook značne
zaostávala za optimistickými závermi iných inštitúcií. V edícii 2004 odhadovala kapacitu
jadrových elektrární na 385 GW (rok 2010), 382 GW (rok 2020) a 376 GW (rok 2030) [2].
Posledné vydanie venované jadrovej energetike z roku 2006 však dramaticky zlepšilo
vyhliadky odvetvia do budúcnosti. IEA predstavuje jadrové elektrárne ako účinný nástroj
v boji proti nedostatku energií. pričom uvádza dva scenáre možného vývoja – Reference Case
Scenario a Alternative Policy Scenario. Prvý scenár predpovedá každoročný nárast kapacity
o 0,5% a druhý o 1,4% do roku 2030 [2]. Je však otázne, do akej miery je hodnoverný už prvý
z týchto predpokladov, podľa ktorého by sa do roku 2015 zvýšila kapacita o 15%. Ak by sme
zobrali do úvahy len samotnú výstavbu, splnenie cieľa je pravdepodobné. Keďže priemerná
doba výstavby reaktora je 5 rokov, do uvedeného obdobia by mohla fungovať väčšina z 60
v súčasnosti rozostavaných blokov s približnou kapacitou na úrovni 50 GW (13 % súčasného
stavu). Predlžovanie životnosti a modernizácia stávajúcich jednotiek taktiež zvýši výkon
reaktorov, takže z tohto hľadiska je 15% nárast do roku 2015 možný. Nesmieme však zabúdať
na úbytok, ktorý vznikne po odstavení starších a nevyhovujúcich reaktorov. Doterajšie
skúsenosti s prevádzkou ukazujú, že priemerná doba životnosti sa pohybuje okolo 40 rokov,
čo by znamenalo, že do roku 2015 nebude vyhovujúcich až 83 súčasných jednotiek
s kapacitou viac ako 50 GW. Hoci prebiehajú viaceré kroky smerujúce k predĺženiu ich
životnosti, splnenie cieľa v referenčnom scenári sa javí nereálne. Alternatívny scenár je
dokonca ešte výrazne nepravdepodobnejší a pohybuje sa len v rovine teórie.
V tejto súvislosti sa diskutuje o tom, či maximálna kapacita z roku 2008 (Obr. 1) bude
ešte niekedy v budúcnosti prekonaná. Väčšina nezávislých odborných inštitúcií a vedeckých
pracovníkov sa domnieva, že to bude veľmi náročná úloha. Už len zachovanie súčasnej
kapacity si vyžiada množstvo ambicióznych investícií [3]. Ak by sa do roku 2020 podarilo
dokončiť všetky rozostavané (60) a plánované reaktory (160), prírastok kapacity by
predstavoval 236 GW. Zároveň však v danom roku bude 164 dnešných reaktorov s kapacitou
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130 GW v prevádzke viac ako 40 rokov a očakáva sa ich odstavenie. Navyše je naplánované
odstavenie ďalších 13 GW v Nemecku [4]. Preto ak by sa všetky plány podarilo uskutočniť,
kapacita by sa mohla zvýšiť maximálne o 93 GW na 468 GW (o 24%). Je to však veľmi
optimistický variant – je otázne, či sa podarí dokončiť všetky plánované reaktory načas (a či
vôbec). Navyše je predpoklad, že sa vyskytnú problémy so zabezpečením dodávok uránovej
rudy. Na udržanie súčasného podielu jadrovej energetiky je potrebné postaviť každoročne 15
– 20 nových reaktorov [5]. Dynamika pripájania nových reaktorov do energetickej siete je
pritom v poslednom období slabá - za posledných 15 rokov sa ročne uviedli do prevádzky len
4 reaktory, za posledných 5 dokonca len 2. V roku 2008 nebol prvýkrát v histórii dokončený
žiadny reaktor. Zlepšenie situácie nastalo v roku 2010, kedy bolo podľa posledných
informácií dokončených 8 reaktorov. Stále je to však vo veľkom kontraste so závermi, ktoré
prezentuje IEA vo svojich správach.
Ak sa pokúsime reálne zhodnotiť ďalšie smerovanie jadrovej energetiky, musíme
jednoznačne prísť k celkom odlišným konštatovaniam ako spomínané „optimistické“
inštitúcie. Pokus o takúto analýzu je zachytený na Obr. 2 a 3. Základným rysom prvého
variantu (A) je predpoklad, že súčasný trend v dokončovaní reaktorov (1,6 GW ročne) zostane
nezmenený dlhšie časové obdobie. Zároveň treba poznamenať, že priemerná prevádzka
reaktorov je stanovená na 40 rokov. V takomto prípade by sa inštalovaná kapacita do roku
2030 znížila o 70% (na 140 GW). V analýze sú však načrtnuté aj tri ďalšie možnosti vývoja prvou je zachovanie súčasnej kapacity elektrární a dve ďalšie reprezentujú spomínaný
referenčný a alternatívny model IEA. Všetky možnosti vývoja sú vyjadrené vo vzťahu
k potrebnému množstvu inštalovanej kapacity a je tak dobre viditeľné, že ich splnenie by si
vyžiadalo obrovský nárast oproti súčasnému stavu. Potrebné by bolo veľké množstvo
kvalifikovaných pracovných síl a financií, ktoré nie sú momentálne dostupné [6]. V
súčasnosti je ale situácia v oblasti výstavby jadrových elektrární značne lepšia ako
prednedávnom. V nasledujúcich troch rokoch sa očakáva dokončenie celkovo 28 reaktorov
s priemerným ročným prírastkom 10 GW [7]. Všetky tieto reaktory sú už dlhšiu dobu reálne
vo výstavbe a je preto pravdepodobné, že budú dokončené. Uvedený predpoklad môžeme
využiť v druhom variante projekcie jadrovej energetiky (Graf 3). Približne do roku 2020 je
situácia pokojná a jadrová energetika si udržuje súčasne pozície, následné odstavovanie
elektrární je však tak výrazné, že aj dnešné tempo výstavby sa ukazuje ako nedostačujúce.
Inštalovaná kapacita jadrových elektrární klesne do roku 2030 na základe tejto analýzy na 263
GW. Scenáre vývoja organizácie IEA sa tak opäť javia ako mimoriadne prehnané.
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Záver
Jadrová energetika v žiadnom prípade ani v budúcnosti nedokáže plne uspokojiť dopyt
po energii. Požiadavky po energiách bude naďalej enormne stúpať a na ich naplnenie by
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musel byť jeden 1000 MW reaktor spustený každých 5 dní. Na druhej strane je
nespochybniteľné, že jadrová energetika je v súčasnosti životaschopným odvetvím
a prežívame rast záujmu o jej využívanie. Tieto procesy však nemajú dostatočnú silu, aby vo
výraznejšej miere zvýšili význam jadrových elektrární vo svete. Väčšina indícií nasvedčuje
tomu, že aj napriek intenzívnej výstavbe zostane ich podiel približne na rovnakej úrovni ako
dnes. Ak by nastal ideálny scenár, teda podarilo sa vybudovať všetky plánované reaktory
a predĺžiť životnosť súčasných, jadrová energetika by v roku 2020 zvýšila svoj podiel na
produkcii elektrickej energie na 17%. Maximum z roku 1996 (18%) sa už pravdepodobne
nepodarí prekonať. Navyše si treba uvedomiť, že takmer celý prírastok absorbuje v súčasnosti
len región východnej Ázie. Úloha jadrovej energetiky v iných krajinách, predovšetkým
v Európe sa bude znižovať.
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Vzťah konfesie a demografického správania obyvateľov v mikromierke
vybraných obcí Slovenska
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Abstrakt
Religiozita je popri etnicite azda najvýraznejší determinant formovania kultúry lokálneho spoločenstva,
ba celých kultúrnych regiónov. Viac či menej sa v rámci vymedzeného územia podieľa na spôsobe života
lokálnych komunít. Napriek neustálemu oslabovaniu tradičných hodnôt sú niektoré sféry spoločenských
a populačných procesov náboženstvom poznačené a ich pochopenie nie je možné mimo jeho rámca. Príspevok
poukazuje na možnosti spracovania a využitia dát predštatistického obdobia. Prostredníctvom údajov získaných
z historických matrík autorka porovnáva demografické správanie príslušníkov dvoch vybraných konfesií, a to
rímskokatolíkov a evanjelikov a.v. v obciach Veľký Grob a Čataj. Príspevok prináša nový pohľad na prejavy
religiozity v lokálnom spoločenstve a poukazuje na význam historicko-demografického bádania v oblastiach, kde
akákoľvek písomná dokumentácia týkajúca sa vývoja početnosti populácie absentuje.

Kľúčové slová: demografické správanie; evanjelici a.v.; rímskokatolíci; Veľký Grob; Čataj; religiozita

Úvod a formulácia cieľa
Demografické správanie je spojené s demografickou reprodukciou obyvateľstva v jej
komplexnom chápaní. Priamo sa viaže k jednotlivým demografickým udalostiam (počatiu a
rodeniu detí, sobášom, rozvodom, potratom, úmrtiam, sťahovaniu a i.). Ovplyvňuje ho množstvo
vonkajších

faktorov

(psychobiologických,

kultúrnych,

sociálno-ekonomických).

Pri

demografickom správaní obyvateľstva treba rozlišovať dve oblasti, a to reprodukčné a rodinné
správanie. [1] Retrospektívny výskum zväčša dovoľuje hodnotiť len vybrané populačné procesy,
ktoré sú „zvonka pozorovateľné“. Postoje, názory či preferencie obyvateľov v oblasti
reprodukčného a rodinného správania totiž časom odvial vietor.

Intenzita religiozity hrala najmä v minulosti dôležitú úlohu v predmanželskom, ale
i manželskom

správaní.

Napriek

neustálemu

slabnutiu

väzieb

mladých

generácií

k náboženstvu nemožno povedať, že by neovplyvňovalo ich predstavy o manželstve
a rodičovstve. Príslušnosť k cirkvi má vplyv na formovanie názorov na ideálny počet detí. [1]
Rozdiely v pôrodnosti však mnohokrát závisia od podmienok, v ktorých ľudia žijú, preto pri
hodnotení vzťahu medzi religiozitou a demografickým správaním obyvateľstva treba myslieť
aj na sociálnu a ekonomickú situáciu, ktorá panovala v sledovanom území.
Vzhľadom na rozdielnu filozofiu jednotlivých náboženstiev možno sledovať aj
rozdiely v procesoch prirodzeného pohybu medzi obyvateľmi rôznych konfesií. Cieľom tohto
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príspevku

je

poukázať

na

rozdiely

v demografickom

správaní

evanjelikov

a.v.

a rímskokatolíkov na základe historických matričných údajov. Samotná analýza vychádza
z predpokladu vyššej úrovne pôrodnosti katolíkov, ktorí uplatňovali model mnohodetných
rodín, na rozdiel od evanjelikov a.v., ktorí v snahe sceľovania a ochrany majetkov udržiavali
menejdetné (často jednodetné) rodiny. [2] Hoci je táto domnienka literatúrou podložená,
rozhodli sme sa jej platnosť overiť aj na lokálnej úrovni.
Výber obcí Čataj a Veľký Grob bol podmienený konfesionálnym zložením
obyvateľstva, pozostávajúceho zo silného zastúpenia evanjelikov a. v. Z hľadiska náboženskej
štruktúry tvorili v minulosti obce Veľký Grob a Čataj akúsi enklávu spomedzi okolitých obcí
regiónu. Rímskokatolíci tvorili v meradle celej farnosti Veľký Grob – Čataj menej početnú
skupinu (tretinu z celkového počtu obyvateľov), avšak svojim špecifickým správaním
prispievali k rýchlejšiemu rastu tejto konfesie. [3]

Materiál a metódy
V práci čerpáme z dvoch typov demografických prameňov. Prvý podáva štatistický
obraz populácie k určitému okamihu (súpisy, sčítania obyvateľov). Druhý sústavne registruje
zmeny, ku ktorým v danej populácii dochádza (matriky, konkrétne z 19. a 20. storočia).
Výpis údajov z matrík pre potreby demografickej štatistiky možno uskutočniť
viacerými spôsobmi. Ako prvé sme pomocou čiarkovacej metódy prenášali údaje priamo
z matriky na zberné hárky, čím sme vykonali triedenie. Táto metóda je vhodná na zisťovanie
základných informácií o mesačnom/ročnom počte narodených, zomretých či sobášených.
Detailnejšia excerpcia v podobe skrátených prepisov matrík nám zasa poslúžila na triedenie
údajov podľa viacerých štatistických znakov naraz. [4]
Historicko-demografická štatistika vychádza v rozsiahlej miere z odhadov. Len v
obmedzenej miere používa historická demografia základné postupy klasickej demografie, t.j.
konfrontáciu počtu obyvateľov na jednej strane a hodnôt odrážajúcich populačnú dynamiku
(počet narodených, zomretých a pod.) na strane druhej, pretože oba údaje je ťažké súčasne
zistiť. V prípade absencie informácií o stave a veľkosti populácie v sledovaných obciach bolo
nutné pristúpiť k odhadu hodnôt. Ako oporné body nám poslúžili údaje zo sčítaní ľudu v
rokoch 1850, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921 a 1930, pomocou ktorých sme odhadovali
stredný stav obyvateľstva v intercenzálnom období. Vychádzali sme z predpokladu
aritmetického rastu populácie, pri ktorom sa absolútna hodnota ročného prírastku obyvateľov
nemení. Následne sme mohli pristúpiť k samotnej analýze základných populačných procesov.
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Od výskumu v mikromierke možno očakávať výraznú fluktuáciu hodnôt sledovaného
ukazovateľa, ktorá často sťažuje bádateľovi nájsť trend vývoja. Hlavný smer, resp. tendenciu
vývoja časového radu bolo preto nutné charakterizovať pomocou jednoduchej, v praxi často
používanej metódy kĺzavých priemerov (čiara, ktorá graficky vyjadruje vývoj bez vplyvu
extrémnych hodnôt či sezónnych výkyvov).

Výsledky a diskusia
Výsledky historicko-demografického výskumu jednoznačne nasvedčujú, že počas
celého sledovaného obdobia bola pôrodnosť katolíkov výrazne vyššia ako pôrodnosť
evanjelikov a.v. Hrubá miera pôrodnosti katolíkov sa spočiatku udržiavala na úrovni 45 až
50‰. V obci Čataj vystúpila koncom 60-tych rokov 19. storočia dokonca k hranici 70‰. Nad
úrovňou 60‰ sa tu držala počas nasledujúceho decénia 1865 – 1875. Od 90-tych rokov
19. storočia je pozorovateľný zásadný pokles pôrodnosti príslušníkov tejto konfesie v jednej i
druhej obci.
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Obr. 1 Vývoj pôrodnosti podľa konfesie vo Veľkom Grobe a Čataji (1852 - 1916)

Vývoj pôrodnosti evanjelikov a.v. bol oveľa rovnomernejší, bez výrazných fluktuácií.
Hodnoty hrubej miery pôrodnosti sa na začiatku sledovaného obdobia držali na úrovni 30 až
40‰ vo Veľkom Grobe a 40 – 47‰ v obci Čataj. V 80-tych rokoch 19. storočia sa hodnoty
hrubého ukazovateľa v oboch obciach ustálili na úrovni 30‰. V závere sledovaného obdobia
pôrodnosť ešte viac poklesla.
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Z dlhodobého hľadiska pozorujeme pokles pôrodnosti u príslušníkov oboch konfesií,
čo možno považovať za jednu zo zákonitostí demografického vývoja každej populácie. K
výraznému poklesu pôrodnosti na konci 19. storočia vo veľkej miere prispeli zlepšujúce sa
ekonomické podmienky, pokroky v oblasti medicíny, no najmä pokles dojčenskej úmrtnosti.
Pri retrospektívnom hodnotení pôrodnosti treba brať do úvahy aj úroveň sobášnosti.
V sledovanom období bola intenzita pôrodnosti nepriamo ovplyvňovaná intenzitou
sobášnosti. Hlavným účelom inštitúcie manželstva bolo totiž zabezpečovať ľudskú
reprodukciu. K zvýšenej sobášnosti katolíkov v obciach Veľký Grob a Čataj dochádzalo vo
vlnách, čo súviselo najmä s dorastaním silnejších ročníkov do reprodukčného veku. Zvýšená
pôrodnosť sa zvyčajne prejavila zakrátko po doznení vlny zvýšenej sobášnosti. Do rodinného
života katolíckych rodín sa premietla v zásadnej miere viera a cirkevný život. Významný
vplyv na správanie manželov mala katolícka doktrína a etika, ktorá podporovala
mnohodetnosť a manželstvo spájala najmä s plodením potomstva.
Pri analýze vývoja sobášnosti príslušníkov evanjelickej cirkvi a.v. možno taktiež
identifikovať obdobia zvýšeného počtu uzavretých manželstiev. U evanjelikov a.v. sa vstup
do manželstva nespájal s bezprostredným začiatkom procesu reprodukcie. Preto ani nárast
pôrodnosti po období zvýšenej sobášnosti nebol až taký markantný.
K stratégii reprodukčného správania obyvateľstva patril i sobášny vek snúbencov.
Nízkym sobášnym vekom sa získavala pracovná sila na domáce hospodárstvo. Neskorým
vydajom sa snažili rodičia nevesty/ženícha udržať pracovnú silu na rodičovskom dome. Vyšší
sobášny vek zároveň prispieval k sexuálnej zdržanlivosti. [5]
Pre evanjelikov a.v. bol typický nízky sobášny vek. Ženy vstupovali do manželstva
priemerne pred dovŕšením 20. roka života. Muži vstupovali do manželstva pred 25. rokom
života. Rímskokatolícke ženy sa vydávali neskôr, približne vo veku 21 až 22 rokov. Vek
katolíckych mužov pri prvom sobáši bol v porovnaní s evanjelikmi a.v. taktiež vyšší. Katolíci
uzatvárali prvé manželstvo priemerne vo veku 25 rokov. (viď Obr.2)
Predpokladáme, že nízky sobášny vek evanjelikov a.v. nemal zásadný vplyv na skorý
začiatok reprodukčného správania príslušníkov tejto konfesie. Ak sa dievča vydalo veľmi
mladé, zväčša spávalo prvé roky manželstva s rodičmi svojho muža, aby neotehotnelo. Dieťa
narodené krátko po sobáši brzdilo manželov v práci. [5] V súvislosti s pôrodnosťou nemožno
potvrdiť ani vylúčiť vplyv sobášneho veku na začiatok reprodukčného procesu. Domnievame
sa, že rozdielna intenzita pôrodnosti evanjelikov a.v. a katolíkov súvisela viac s dĺžkou
medzipôrodných intervalov a dobou ukončenia reprodukčného procesu tej, ktorej konfesie.
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Obr. 2 Priemerný vek evanjelikov a.v. a katolíkov pri 1. sobáši (1855-1914)

Pri hodnotení pôrodnosti treba okrem náboženského faktora brať do úvahy aj sociálne
a ekonomické podmienky, v ktorých jednotlivé konfesie žili. Evanjelici a.v., ako pôvodné
obyvateľstvo skúmanej oblasti zastávali z hľadiska spoločenského statusu výhodnejšie
pozície. Príslušníci tejto konfesie boli prevažne majetnejší sedliaci, ktorí sídlili na hlavnej
ulici obce. Katolíci obývali zväčša najchudobnejšiu časť obce, v Čataji zvanú Kandiu a vo
Veľkom Grobe Tarnok. Tu žili ako bíreši a pastieri. [6]
Podľa A. Štefáneka (1945) majetnosť alebo chudoba je jedným z faktorov, ktoré
napomáhajú alebo hatia plodnosť žien. Lepšie platené rodiny mali menej detí, ako by sa bolo
očakávalo. [7] Na úrovni našich dvoch obcí závisela veľkosť domácnosti od hospodárskych
daností rodiny. Najviac detí sa rodilo v chudobnejších rodinách maloroľníkov, robotníkov,
nádenníkov a sluhov. Na druhej strane, v evanjelických gazdovských rodinách sa kvôli
dedeniu a sceľovaniu majetku udržiavali jednodetné rodiny. [8]

Záver
Osamostatniť religiózny faktor spomedzi skupiny demografických, ekonomických,
kultúrnych a iných faktorov vplývajúcich na pôrodnosť je veľmi ťažké. Na rozdiely v úrovni
pôrodnosti vplývajú jednak rozdiely v zložení obyvateľstva podľa veku, pohlavia, národnosti,
náboženstva a vzdelania, ale aj úroveň sociálneho a ekonomického rozvoja danej lokality. [1]
Napriek uvedeným skutočnostiam si dovoľujeme tvrdiť, že náboženstvo malo
významný vplyv na rodinný a reprodukčný život manželov. Spôsob a intenzita, ktorou
náboženské hodnoty pôsobili na myslenie a konanie ľudí sa výrazne menili od cirkvi k cirkvi,
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od jednotlivca k jednotlivcovi. Silný vplyv na pôrodnosť mala ideológia, organizácia a
participácia členov cirkvi. Katolícka cirkev mala tendenciu zdôrazňovať hodnoty, ktoré
priamo pôsobili na determinanty plodnosti. Cirkev mala zároveň schopnosť presadiť tieto
hodnoty u členov a prinútiť ich dodržiavať. [9] Nedá sa povedať, že by evanjelická etika
nevyzdvihovala podobné normy, práve naopak. Evanjelikov a.v. však odjakživa
charakterizovali racionálnejšie prejavy, a preto aj stanoviská v otázkach sexuálneho správania
boli menej striktné ako u katolíkov. Zatiaľ čo sa katolíci zásadne stavali proti regulácii
plodnosti tým, že zdôrazňovali hodnoty manželstva a odsudzovali limitovanie veľkosti rodiny,
evanjelici a.v. zdôrazňovali najmä vzájomnú podporu manželov. [10]

Poznámka autorky
Zdroje dát, z ktorých boli zhotovené grafy uverejnené v tomto príspevku možno nájsť
v autorkinej záverečnej práci (Madžová 2010).
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Možnosti rozvoja vidieka na Slovensku
(prípadová štúdia víťazných obcí súťaže Dedina roka 2009)
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie
a demogeografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovensko
lucia.malikova88@gmail.com
Abstrakt
Problematika rozvoja vidieka je v súčasnosti veľmi aktuálna, avšak jej riešenie nie je zďaleka
jednoduché a jednotné. Rozdiely sú zjavné - od identifikovania záujmového, teda vidieckeho územia, cez
zhodnotenie potenciálu až po návrh správnej rozvojovej stratégie. Článok sa čiastočne venuje všetkým
uvedeným problémom rozvoja vidieka, avšak dôraz sa kladie na správne identifikovanie a využitie samotného
potenciálu. Prostredníctvom reálnych (vybraných) príkladov úspešných obcí autor poukazuje na mnohé
príležitosti a možnosti, ktoré sa v súčasnosti otvárajú slovenskému vidieku ako napríklad Program obnovy
dediny či využitie prostriedkov z fondov Európskej únie. Autor však poukazuje aj na najčastejšie príčiny a
nedostatky, ktoré samotný rozvoj znemožňujú, napríklad absencia záujmu samosprávy či obyvateľov, neochota
spolupracovať a iné.

Kľúčové slová: vidiek; rozvoj; potenciál; Program obnovy dediny
Úvod a formulácia cieľa
Pod pojmom “vidiek” si ešte aj dnes mnohí (najmä laická verejnosť) predstavia len pár
dreveníc či domčekov so záhradami, rozsiahle polia, dobytok, miesto s jedným kostolom,
obchodom a hostincom. Hoci predošlá predstava o vidieku je pre mnohé dedinky na
Slovensku stále príznačná, vidiek ako taký sa v posledných rokoch mení, v dobrom slova
zmysle. Diverzifikácia ekonomických činností spôsobila, že vidiek sa už dnes v mnohom
vyrovná menšiemu mestu, ba dokonca v niektorých oblastiach ho i predčí. Keď sa hovorí
o diverzifikácii, myslí sa tým najmä odklon od výhradne poľnohospodárskeho využitia
územia

a príklon

k rozvoju

agroturistiky,

cestovného

ruchu,

teda

podnikania

v nepoľnohospodárskych činnostiach.
Cieľom tohto článku je poukázať na slovenský vidiek a jeho postavenie v rámci
regionálneho rozvoja na Slovensku. Identifikácia oblastí a aktivít, ktoré je možné rozvíjať
v rámci vidieka, má prispieť k jasnejšiemu formulovaniu rozvojových stratégií vidieckych
obcí a v konečnom dôsledku pozdvihnúť úroveň týchto oblastí. Vybrané príklady víťazných
obcí súťaže Dedina roka 2009 boli inšpiráciou pre spracovanie tohto článku a ponúkajú tak
tzv. “know-how” pre rozvoj vidieka a demonštrujú skutočnosť, že aj zdanlivo malý vidiek vie
prekvapiť vo veľkom.
Materiál a metódy
Hlavným zdrojom poznatkov pre spracovanie tohto článku boli viaceré literárne zdroje
definujúce pojem „vidiek“ ako aj

analýza rozličných článkov a textov zaoberajúcich sa
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vidiekom a problematikou jeho rozvoja. Cenným zdrojom boli výsledky z jednotlivých
ročníkov súťaže Dedina roka, z ktorej autor víťazné obce z roku 2009 predložil ako vzory
možného rozvoja všetkých vidieckych obcí na Slovensku. Metódou spracovania predloženého
článku bola analýza spomínaných textov.
Vymedzenie územia
Pri práci s pojmom vidiek, je nevyhnutné uviesť, že definície územia považovaného za
vidiek nie sú jednotné. Rôzni autori definujú vidiek na základe rozlične zvolených kritérií.
Najviac definícií sa však opiera o ukazovatele počtu obyvateľov, hustoty zaľudnenia
(napríklad Haraj, 1998 a Nichol, 1990) či stupňa urbanizácie. OECD definuje kritérium pre
vidiecku hustotu pod 150 obyvateľov/km2 [1].
Z priestorového hľadiska možno s istotou konštatovať, že vidiecke oblasti predstavujú
až 86 % celkovej rozlohy Slovenska (s takmer 40 %-ným podielom populácie) [2]. (obr. 1)

Obr. 1: Vidiecke oblasti na Slovensku.

Z uvedených štatistík vyplýva opodstatnenosť a potreba záujmu o vidiecke oblasti, ich
stav, smerovanie a celkový rozvoj.
Chápanie vidieka teda nie je jednoznačné. Svedčí o tom i prechod od priestorového
(krajobrazový smer) k nepriestorovému (napr. podľa kritéria podielu sektorov hospodárstva
na celkovej zamestnanosti) vnímaniu vidieka či protikladnému vnímaniu od sektorového
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prístupu (dominantné postavenie poľnohospodárstva) k sektorovo-priestorovému prístupu
(dôraz na udržanie obyvateľstva prostredníctvom podpory aktivít mimo poľnohospodárskej
prvovýroby), čo už bolo čiastočne predznačené v úvode [3].
Výsledky a diskusia
Vidieckosť v sebe zahŕňa isté charakteristiky, ktoré sú pre ňu typické, a ktoré robia
vidiek vidiekom. Leimgruber (1994) identifikuje 4 takéto aspekty [3] :
-

geometrické hľadisko – vidiek na periférii sídelného systému s nízkou hustotou
zaľudnenia

-

fyzickogeografické hľadisko – vidiek ako periférne územie s malým prírodným
potenciálom pre život ľudí a ich aktivity v širšom zmysle

-

ekonomické hľadisko – vidiek ako územie ekonomicky málo atraktívne s nedostatočným
produkčným potenciálom

-

sociálny aspekt – vidiek ako územie s vyšším podielom sociálne marginálnych skupín
obyvateľov (podľa vzdelanosti, zamestnanosti a pod )
Projekt Program obnovy dediny prostredníctvom súťaže Dedina roka prebiehajúcej na

Slovensku od roku 2001 v dvojročných intervaloch, však ponúka vidieckym obciam možnosť
akoby prekonať uvedené charakteristiky a ukázať sa v čo najlepšom svetle. Počas 5. ročníkov
sa do súťaže prihlásilo celkom 73 obcí. Tie najúspešnejšie zobrazuje obr. 2, kde možno jasne
pozorovať, že najviac ocenených obcí sa nachádza v Banskobystrickom kraji, zatiaľ čo obce z
Bratislavského a Trnavského kraja na víťazných miestach absentujú.
Ako príklad úspešných obcí uvedieme 3 víťazné obce z roku 2009, ktoré sú dôkazom
toho, že aj vidiek predstavuje resp. môže predstavovať atraktívnu lokalitu či už z hľadiska
prírodného, ekonomického alebo sociálneho. Hoci každá z obcí disponuje rozdielnym
potenciálom, vo všetkých troch prípadoch možno sledovať tieto spoločné znaky:
-

spolupráca samosprávy, podnikateľov, obyvateľov

-

tvorba partnerstiev

-

vypracované strategické a rozvojové dokumenty

-

starostlivosť o životné prostredie

-

rozvoj miestnych tradícií a zvykov

-

tvorba priaznivých podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a iné
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Obr. 2: Víťazné obce súťaže Dedina roka.

Dobrá Niva (okres Zvolen, 1840 obyvateľov) - Obec ležiaca na juhu Pliešovskej
kotliny, obklopená Štiavnickými vrchmi a Javorím disponuje bohatým prírodným
potenciálom. Spolupráca samosprávy a obyvateľov predstavuje nesmierny význam pre
formovanie ekonomického a kultúrneho rozvoja v obci. Prítomnosť súboru zachovalých
ľudových obydlí, udržiavanie kultúry či existencia združení a spolkov prispievajú
k plnohodnotnému životu a rozvoju tejto obce [4].
Prenčov (okres Banská Štiavnica, 593 obyvateľov) – Obec rozprestierajúca sa pod
južnými svahmi Sitna. K napredovaniu obce prispievajú kvalitne spracované rozvojové
dokumenty a projekty, aktívne pôsobenie v mnohých združeniach a spolkoch, bohatý kultúrny
a spoločenský život občanov. Medzi prioritné zámery obce patria cestovný ruch, ochrana
životného prostredia a využívanie obnoviteľných zdrojov energie [5].
Mošovce (okres Turčianske Teplice, 1338 obyvateľov) – Obec nachádzajúca sa
v regióne Turiec v bezprostrednej blízkosti Národného parku Veľká Fatra, predstavuje
atraktívnu lokalitu pre rozvoj cestovného ruchu a turistiky aj vďaka novovybudovanému
náučnému chodníku. Vypracované základné rozvojové dokumenty (Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja), medzinárodná spolupráca a existencia partnerstiev deklarujú pozitívny
a aktívny prístup k rozvíjaniu obce. Stopy bohatej minulosti spestrujú jej už značný rozvojový
potenciál [6].
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Záver
Dosiahnuť pozitívne výsledky v rámci rozvoja vidieka nie je síce jednoduché, ale
určite možné. Mnohé programy a projekty zamerané na rozvoj vidieka (napr. Program obnovy
dediny) ponúkajú obciam možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží, výziev a projektov a aj s ich
pomocou sa snažiť o udržateľný rozvoj obce. Predstavené príklady obcí s výraznými
úspechmi to jasne deklarujú. V súčasnosti sa navyše ponúka veľká výzva – využitie
finančných prostriedkov Európskej únie, prostredníctvom politiky rozvoja vidieka, ktorá sa
zameriava na tri oblasti podpory [7] :
1. zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
2. zlepšenie životného prostredia
3. zlepšenie kvality života a podpora hospodárskej diverzifikácie
+ LEADER – podpora uvedených troch oblastí s riadením na miestnej úrovni
Otvorenou otázkou napokon zostáva len to, či sú samosprávy (a v konečnom dôsledku
aj samotní obyvatelia) schopné a ochotné podstúpiť jednotlivé kroky vedúce k trvalo
udržateľnému rozvoju svojej obce. Bohatý prírodný potenciál či iné kvality sa totiž nepredajú
samy bez záujmu samospráv a miestnych obyvateľov a aktérov. Ako naznačuje jeden článok,
kameň úrazu rozvoja slovenského vidieka nespočíva v nedostatku finančných prostriedkov,
ale v absencii kreatívnych nápadov a vzájomnej spolupráce [8]. Ak sa totiž na rozvoji obce
budú podieľať všetky zložky (samospráva, obyvatelia ako i podnikatelia), ako to bolo
v spomínaných troch obciach, potom možno s istotou očakávať, že i slovenský vidiek
prekvapí v pozitívnom slova zmysle.
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Implementace geoinformačních technologií pro organizaci cyklistických
závodů
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Abstrakt
Využití geoinformačních technologií v cyklistice má před sebou perspektivní budoucnost. Práce se
zabývá zhodnocením současných (geo)informačních technologií využívaných v cyklistice jako záznamy tras
pomocí globálních navigačních satelitních systému (GNSS), sledování aktuální polohy závodníku v reálném čase,
mapové portály zaznamenávající trasy závodů apod. Byla vytvořena specializovaná mapová aplikace
implementující široké spektrum nástrojů do jediné aplikace, na základě Google Maps API pomocí Mashup
postupu. Aplikace je rozdělena do dvou samostatných částí. Pro seriál MTB závodů „Kolo pro život“ jsou vedle
průběhu vlastních tratí, zaznamenány i další informace jako délka, výškový profil, kontakty a informace
organizátorů apod. s důrazem na administraci, resp. přístup organizátorů. Vedle toho je na trati exhibice „Pražské
schody“ aplikováno množství nadstandardních a interaktivních funkcí, které využijí především závodníci.

Kľúčové slová: geoinformační technologie, cyklistika; MTB, GNSS; mapy; API; mashup

Úvod a formulácia cieľa
V posledních několika málo letech došlo k ohromnému rozmachu využívání
moderních geoinformačních technologií (GIT) ve sportu, cyklistiku nevyjímaje. Použití GNSS
přístrojů pro vyhodnocení závodů či jejich plánování zobrazením v internetových aplikacích si
za krátkou dobu získaly obrovskou popularitu, o čem svědčí mj. využití na závodech jako
Tour de France či Giro d´Italia. [1], [2]
Cílem práce bylo vytvoření webového mapového portálu, sloužícího pro organizaci
cyklistického závodu, neboť v současné době v České republice (ČR) prakticky neexistuje
propracovanější informační systém pracující s prostorovými informačními aspekty dat.
Aplikace je rozdělena do dvou částí. Pro seriál „Kolo pro život“ jsou vedle průběhu vlastních
tratí, zaznamenány i další informace jako délka, výškový profil, kontakty a informace
organizátorů apod. Tato část aplikace má propracované administrační rozhraní, což zaručuje
aktuálnost údajů a zcela samostatnou funkčnost i do budoucnosti. Vedle toho je na trati
exhibice „Pražské schody“ aplikováno množství nadstandardních a interaktivních funkcí.
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Materiál a metódy
Kolo pro život (KPŽ) [3] je největší amatérský seriál závodů horských kol (MTB) v
ČR a pravděpodobně i ve světě. Pražské schody jsou nejatraktivnější MTB závod na území
ČR, s atraktivním sjezdem po Starých zámeckých schodech na Pražském hradě za účasti
nejlepších světových cyklistů.
V práci byla použita celá řada technologií, zejména Google Maps API [4] s pomocí
skriptů JavaScript, pro dynamické generování stránek PHP, který komunikuje s databází
MySQL, pro formátování CSS a pro vlastní strukturu webu samozřejmě jazyk HTML. Pomocí
Google Maps API lze vytvořit složité mapové aplikace za využití kombinace
naprogramovaných funkcí či skriptů (např. JavaScript). Tomuto postupu se říká tzv. mashup míchanice [5]. Výsledkem je tedy aplikace (tzv. technologie Web 2.0), která kombinuje obsah
z více než jednoho zdroje a dává tak možnost současného využití různých typů informací
zkombinovaných dohromady. Tento princip dává programátorům možnost vytvořit prakticky
zadarmo aplikace srovnatelné s nejlepšími komerčními produkty. Vedle teoretického shrnutí
nejnovějších technologií je tedy hlavním výsledkem jejich implementace do funkční aplikace.

Výsledky
Hlavní využití GIT v cyklistice spočívá v zaznamenání trasy přístrojem GNSS a
následné zanesení do specializovaných internetových aplikací. Pro profesionály je přínosné
propojení GNSS přístroje s tachometrem, měřičem kadence, měřičem tepové frekvence a
měřičem výkonu. Teprve komplexní telemetrická data získaná ze všech těchto snímačů
umožňují profesionálům plnohodnotně analyzovat trénink. Trasu je možné vyhodnotit v
číselných statistikách, v grafickém časovém záznamu, včetně tabelárních informací o všech
měřených veličinách a to pro každý okamžik trasy (viz. Obr. 1) [6]. Některé zařízení umožňují
funkci tzv. virtuálního tréninkového partnera [7]. Do přístroje si závodník nahraje tréninkový
soubor soupeře a přístroj po celou dobu trasy ukazuje odchylky od trajektorie a především pak
časový odstup na virtuálního soupeře. Díky synchronizovanému videu, které je zobrazováno
zároveň se satelitními snímky, tak lze věrně simulovat závod na reálné trati.
Z pohledu organizace závodů je využití GIT nedoceněné. Organizátoři závodů dnes
mívají tratě zmapované pomocí GNSS, avšak ve většině případů se jedná pouze o surový
výstup prostorové složky z GNSS přístroje, bez jakýchkoli atributových či doplňujících dat.
Nejvíce se nabízí aplikace analýz pro vhodné rozmístění parkovišť, síťové analýzy pro
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nejefektivnější zásobování občerstvovacích stanic, rozvozu a sběru pořadatelů po trati nebo
populárního rozvozu diváků z prostoru startu na zajímavá místa na trati. Ideálním případem
pro nasazení GIS je etapový závod horských kol, kde vyvstává otázka rozmístění
občerstvovacích stanic a pořadatelů, na kterou lze aplikovat analýzu „problém obchodního
cestujícího“, dále nejefektivnější přesun organizačního zázemí z prostoru startu do prostoru
cíle. Již zavedenou atraktivní technologií je tzv. GNSS tracking [8] neboli sledování
závodníků v reálném čase pomocí GNSS čipu a následné zobrazení na obrazovce [9].

Obr. 1: Telemetrie dat Davida Zabriskieho ze 4 etapy Tour de France 2009 [6]

Pro aplikační část Pražské schody (Obr. 2) bylo využito API v2 [4], která staví na
interaktivním a dynamickém zobrazení profilu závodu, který je současně propojen s mapovým
polem. Vzhledem k oficiálnímu spuštění již stabilní API v3 [4] byla tvorba druhé části (KPŽ)
záměrně směrována k odlišení obou částí, a to implementací zcela nových funkcí, které nebyly
ve v2 dostupné. Mj. zde bylo použito určení polohy uživatele (tzv. geolokace), umožněné
podporou lokalizace Wifi/GSM/GPS ve v3. Naopak celkem nepochopitelně chybí ve v3
podpora zobrazení GoogleEarth přímo v prohlížeči pomocí pluginu. Ve výsledku aplikace
demonstruje prototyp co nejširšího využití GIT. Aplikace je volně dostupná na adrese:
http://gislib.upol.cz/app/netek10/.
V nabídce nástrojů lze nalézt široké spektrum v aplikaci podobného zaměření
nezvyklých funkcí: (de)aktivace vrstev (obtížnost, typ povrchu, stoupání/klesání, důležité
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body, kritická místa, divácké sektory, parkoviště), animace trasy s informacemi k jednotlivým
úsekům, export v 22 formátech, „onscreen“ vyhledávání/úprava trasy, ale především
interaktivní itinerář a profil (při přejetí přes linii profilu se v mapě zobrazují informace
k odpovídajícímu bodu) propojený s animací a videem trasy z pohledu jezdce, která souběžně
zobrazuje umístění bodu na výškovém profilu, animaci i v mapě. Administrační část pak
rozšiřuje funkce o přidání/editaci/mazání dalších závodů a atributových i datových informací
k nim.

Obr. 2: Rozhraní aplikace - Pražské schody

Diskusia
Aplikace již obsahuje všechny tratě seriálu Kolo pro život, ale bez jakýchkoliv úprav ji
lze použít na jakýkoliv jiný seriál závodů, příp. pouze pro jeden závod, je volně přenositelná
a zcela jednoduše instalovatelná. Administrace poskytuje dostatek možností pro eventuální
přizpůsobení. Základní skupinou, pro kterou byly brány ohledy a aplikace byla přizpůsobena,
jsou organizátoři. Výhodou takového systému je, že organizátor každého ze závodu si může
„decentralizovaně“ a libovolně aktualizovat údaje své trati. Dále se nabízí přidat např. i
podrobnější propozice k závodu, jako startovné, kategorie, organizační informace. Využití
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není omezeno pouze na horskou cyklistiku, ale lze aplikovat na obdobné sporty, jako např.
kolečkové brusle, orientační či běžkařské závody. Ve výsledku pak tento systém může zcela
nahradit jednotlivé webové prezentace závodu, což ušetří čas i práci organizátorům, sjednotí
informace o všech závodech na jediné místo, což zajisté uvítá závodník (nejčastějším
uživatelem aplikace), který zde najde vše potřebné k závodu. Poslední skupinou je divák. Ten
zde nalezne informace o doprovodném programu, atraktivní místa na trati nebo si vyhledá
trasu z domova.
Během zpracování vyvstal problém „mashup postupu“ [5] – zda upřednostnit širokou
nabídku nástrojů před 100% korektním zobrazením ve všech prohlížečích. I když byly při
tvorbě v co nejvyšší možné míře dodržovány specifikace konsorcia W3C, při takto složité
aplikaci nelze nikdy docílit 100%-ní validity. Z kartografického pohledu se zdá být výrazným
negativem, téměř nulová možnost editace kartografických metod. Prostředí API neposkytuje u
liniových a plošných znaků kartografům téměř žádný prostor, v praxi lze editovat pouze barvu
a průhlednost jednotlivých prvků. Zcela negativně se lze vyjádřit o „náhodné“ generalizaci
linií, kdy zobrazení liniové vrstvy v Google Maps, neodpovídá jejímu průběhu.

Záver
Vedle širokého využití GNSS přijímačů pro plánování nebo vyhodnocení cyklistických
závodů a mapových portálů specializovaných pro záznamy tras, je potřeba zmínit především
progresivní technologie jako sledování aktuální polohy závodníků pomocí zařízení Trac Trac,
komplexní analýzy výkonu díky propojení GNSS se snímačem tepové frekvence a
wattmetrem nebo reálná simulace závodu na ergonometru propojeným s PC.
Byl vytvořen internetový mapový portál, sloužící pro organizaci závodů horských kol,
rozdělen do dvou samostatných částí. První částí je modelová aplikace atraktivní exhibice
Pražské schody. Ta je dostupná ve 22 formátech, vedle základních informací o trati je
doplněna interaktivním profilem s animací, itinerářem, videem, animací a dalšími nástroji. V
druhé je zaznamenáno 15 závodů seriálu Kolo pro život s informacemi o trati, možností
zobrazení profilu, lokalizace pozice návštěvníka atd. Vedle pouhého prohlížení tratí jako
divák je zde k dispozici propracovaná administrace. Aplikace je otestována a díky jednoduché
instalaci, připravena k okamžitému spuštění, nezávisle na jejím umístění. Z pohledu
organizátora i závodníka obsahuje všechny standardní nástroje, které jsou v současné době v
obdobných aplikacích pro cyklisty využívány a dále i zcela nové atraktivní nástroje a
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technologie. Editační rozhraní umožňuje udržovat aplikaci aktualizovanou nezávisle na
autorovi, po dobu několika let.
Během tvorby se vyskytlo několik překážek, jako např. omezená editace
kartografických metod u linií a polygonů, nekorektní zobrazení v Internet Exploreru, s tím
související problematika validace. Nakonec byla zvolena varianta demonstrovat co nejširší
funkcionalitu, na úkor drobných formálních nedostatků, což však lze jednoduše eliminovat
použitím jiného prohlížeče než je Internet Explorer.
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Vplyv globalizácie a dôležitosť vzdelania v rozvojových krajinách
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Abstrakt
Príspevok sa venuje globalizácii, jej prejavom a dôsledkami najmä v rozvojových krajinách. Tieto krajiny
majú ťažkosti začleniť sa do globalizácie v pozitívnom smere. Príčinou je chýbanie vzdelanosti, informatizovanej
spoločnosti a nedemokratické politické režimy. Rozdiely obyvateľov Severu a Juhu1 sa neustále prehlbujú.

Kľúčové slová: globalizácia; rozvojové krajiny; vzdelanie; ekonomická vyspelosť
Úvod a formulácia cieľa
Globalizácia sa považuje za jednu z najdiskutovanejších tém súčasnosti. Ponúka
obrovské množstvo príležitostí, ale vytvára aj mnoho hrozieb. V súčasnosti však nefunguje
v prospech chudobných, i keď umožnila miliardám ľudí zlepšiť si za krátky čas svoj život tak,
ako nikdy predtým. Zároveň však viedla k takému prepojeniu sveta a svetovej ekonomiky, že aj
nesprávne politiky a omyly, najmä ak sa šíria z najsilnejších krajín, majú schopnosť negatívne
zasiahnuť celý svet [1].
Existuje veľké napätie medzi ekonomicky vyspelými a rozvojovými krajinami. Bohatí
sa obohacujú aj na úkor chudobných. V hre sú predovšetkým bieda, životné prostredie
a populačný rast. Znepokojenia, ktoré tiež prináša, sa týkajú najmä snahy nadraďovať
ekonomiku všetkému ostatnému [2]. Rozvoju globalizačných procesov v posledných
desaťročiach značne napomohla aj prebiehajúca revolúcia v oblasti informačných technológii.
Zámerom autorky v tomto príspevku je poukázať na problematiku rozvojových krajín
v procese aktívneho začlenenia sa do globalizácie a zachytiť to, čo bráni, aby menej rozvinuté
krajiny využívali kladné príležitosti, ktoré globalizácia ponúka. Chce poukázať na význam
vzdelania a dôležitosť infomatizovanej spoločnosti v týchto krajinách. Sú to jedny z hlavných
podmienok na rozvoj – cesta vzdelania a cesta k informatizovanej spoločnosti.

1

Bohatý Sever a chudobný Juh alebo rozvinuté a rozvojové krajiny. Obyvatelia Severu tvoria globalizovanú konzumnú triedu
(tvoria približne len 20 % celosvetovej populácie, ale jej účasť na dianí vo svete je majoritná). Hranicu medzi Severom
a Juhom je ťažké určiť. Sever predstavuje predovšetkým USA, krajiny Západnej, ale aj Východnej Európy a Japonsko.
Konvenčné geografické termíny „Sever“ a „Juh“ strácajú v tomto zmysle na význame a vznikajú pojmy ako „globálny Sever“
a „globálny Juh“. Na náraste tejto izolácie (Sever a Juh) je vidieť polarizácia svetovej spoločnosti na globalizovaných bohatých
a lokalizovaných chudobných.
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Materiál a metódy
Na spracovanie tejto problematiky autorka použila literatúru od odborných autorov,
ktorí sa danou problematikou zaoberajú. Veľmi nápomocná bola Platforma mimovládnych
rozvojových organizácií v Bratislave, ktorá autorke poskytla knižné zdroje. Pre aktuálnosť
témy čerpala aj z internetových zdrojov. Použité boli kvalitatívne metódy, následná analýza
a syntéza literárnych prameňov doplnená o vlastné výskumy.
Tejto problematike sa venuje nespočetné množstvo autorov. Autorka čerpala
zo slovenských autorov Lysý, Bučko, ale aj zahraničných napr. Soros.

Výsledky a diskusia
Kladný prínos globalizácie sa neprejavuje na tých najchudobnejších. Ide najmä
o krajiny subsaharskej Afriky, ale aj krajiny ako je Haiti, Laos, Barma, či Afganistan. Na vine
zaostalosti nie je len globalizácia, ale najmä možnosti, ktoré krajiny majú, resp. nemajú.
Hlavnou príčinou ich bezvýchodiskovej situácie je začarovaný kruh etnických konfliktov,
korupcie, občianskych vojen, silných záujmových skupín. Autorka ešte dodáva nemenej
podstatný fakt – nevzdelanosť obyvateľstva v týchto krajinách. To sa dá pracovne zneužívať,
nemá účasť na verejnom živote v krajine, je vykorisťované vzdelanou a vládnucou menšinou.
Po ekonomickej stránke globalizácia znamená nápor neoliberálneho trhového
kapitalizmu, ktorý ignoruje národné a štátne hranice. Nadnárodný kapitál má úžasnú schopnosť
rýchlo reagovať na zmeny na lokálnej i globálnej úrovni. Zameriava sa prevažne na krátkodobé
a strednodobé projekty, aby čo najviac maximalizoval zisky. Úžitok väčšiemu spoločenstvu
ľudí, však prinášajú najmä dlhodobé projekty. Preto tu dochádza ku konfliktom záujmov.
Niektorí jedinci a malé skupiny pôsobením globálneho kapitálu nadmieru bohatnú, zatiaľ čo
oveľa viac je takých, ktorým sa životné podmienky zhoršujú [3].
Globalizáciu môžeme vnímať aj ako hru s nulovým koncom2 a nie ako obojstranne
prospešnú hru3. Podstatou hry s nulovým koncom je to, že ak jedna strana niečo získa, druhá
strana musí presne toľko isto stratiť. Obojstranne prospešná hra je taká, kde získavajú obaja
(alebo aj viacerí naraz) [4].
Je pravda, že globálny kapitál má aj pozitívne stránky. Pomohol napríklad niektorým
krajinám Ázie a Latinskej Ameriky dostať sa na vyššiu hospodársku úroveň. Avšak spomínané
negatívne stránky jeho pozitíva oveľa prevyšujú. Ak dnes existuje vo svete bipolárnosť, tak ani
nie medzi Severom a Juhom, ale medzi tými, čo z globálneho kapitálu profitujú (len asi 20%
2
3

v angl. zero sum game
v angl. win-win game
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celkovej populácie) a tými, ktorí sú z jeho úžitku vylúčení a ich rozvoj je ignorovaný [3].
Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka vznikli práve preto, aby vo svete,
v ktorom neexistoval pohyb kapitálu, umožnili medzinárodný obchod [5]. Medzinárodný
menový fond prijíma napríklad rozhodnutia, ktoré sa týkajú miliárd ľudí, napriek tomu sa títo
ľudia nemôžu vyjadriť k ničomu. V MMF a vo Svetovej banke by bolo potrebné zmeniť
volebné práva. Tie sa poskytujú podľa kapitálového príspevku. J. Stiglitz nie je v tomto
optimista [2]. Pri súčasnom usporiadaní, má Afrika minimum kresiel preto, lebo má minimum
hlasov, a minimum hlasov má preto, lebo hlasy sa prideľujú podľa ekonomickej vyspelosti.
Tu sa načrtáva téma ekonomickej vyspelosti. Ako sa môže rozvojová krajina
s negramotným obyvateľstvom stať ekonomickou vyspelou? Dajú sa prekonať tri hlavé
dôsledky triednych rozdielov: nerovný prístup k vzdelaniu, k ochrane zdravia a k zaručenému
slušnému príjmu počas celého života?
Ekonomická vyspelosť predpokladá ľudský vzdelávací potenciál. Ak sa štáty chcú
zapojiť do celosvetového diania a mať slovo na rozhodnutiach, je potrebné byť vzdelaným
a neodkladné ovládať globálny jazyk, ktorým sa už dávnejšie stala angličtina. Kvalitné
vzdelanie a ovládanie cudzieho jazyka by mali byť základom. Malo by to byť prioritou
vzdelávacieho systému každej krajiny, ktorá to so svojimi občanmi myslí dobre, a ktorá nechce
pripustiť, aby sa z jej občanov stali v globálnej konkurencii hendikepovaní hráči druhej
kategórie.
O vyspelej spoločnosti sa dnes hovorí ako o informačnej spoločnosti, či o spoločnosti
orientovanej na poznanie4. Aká je informačná spoločnosť? Primárne platí, že informačná
spoločnosť je kapitalistická; informácia je lukratívny tovar. Ďalej prináša globalizáciu, a to
vďaka jednoduchšej komunikácii medzi rôznymi oblasťami sveta. Pomocou internetu a iných
globálnych technológii sú dnes sieťovo prepojené miliardy ľudí, ktorí sa môžu podieľať na
akomsi spoločnom globálnom poznaní. Nové informačné technológie sú tiež silnými nástrojmi
kultúry, obchodu, dialógu, účasti na verejnom živote, personálnej i medzikultúrnej
komunikácie [3]. Postihuje aj rozloženie pracovných síl. Čoraz viac ľudí pracuje v oblasti
služieb, ktoré spolu s informatizáciou prinášajú nespočetne veľa nových pracovných
príležitostí. Toto nám môže bližšie objasniť, prečo sú rozvojové krajiny podstatne vylúčené
z aktívneho verejného života v procese globalizácie.
Globálna informačná spoločnosť okrem pozitívnych stránok, spôsobuje aj „mediálny
útlak“. V „rozvinutom svete“ je dnešný človek človekom mediálnej kultúry, čo ho robí
informačným konzumentom. Žije v megalopolisoch, ktoré sú pospájané informačnými sieťami.
4

v angl. knowledge society
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Negatívnou stránkou globálnej informačnej spoločnosti vzhľadom na mediálnu komunikáciu je
tzv. informačná priepasť5. Tento výraz predstavuje formu diskriminácie, ktorá rozdeľuje ľudí
na bohatých a chudobných, či už v rámci jedného národa alebo medzi rôznymi národmi, podľa
toho, či majú, alebo nemajú prístup k novým informačným technológiám. Je to priepasť medzi
chudobnými a bohatými pokiaľ ide o informácie. Všetky národy a skupiny ľudí by mali mať
prístup k informačným technológiám, aby sa mohli podieľať na výhodách globalizácie, a aby
na ceste pokroku nezaostali.
Ako pozitívny príklad môžeme vidieť Indiu. Milióny ľudí jej obyvateľov, ale aj
obyvateľov iných rozvojových krajín, si zlepšili životnú úroveň vďaka tomu, že globalizácia
a informatizácia im umožňuje robiť prácu, ktorú predtým robili ich kolegovia vo vyspelých
krajinách. Ale na to, aby to bolo možné, museli získať adekvátne vzdelanie.
Väčšina krajín rozvojového sveta sa dostáva v posledných dvadsiatich rokoch
do pozície „outsidera“ súčasnej priemyselnej revolúcie. Rozdiely a rozpory sa prejavili v jadre
i na periférii6. Krajiny semiperiférie (novoindustrializované krajiny – napr. Taiwan, Singapúr)
sa vďaka investíciám zapojili do globalizácie a postupne sa blížia k jadru svetovej ekonomiky.
Najmenej rozvinuté krajiny7, napríklad zo subsaharskej Afriky, zaznamenávajú ďalšiu
marginalizáciu [2].
Vzťah medzi centrom kapitalistického systému a jeho perifériou je hlboko
nerovnoprávny. Krajiny v centre majú omnoho viac výhod ako krajiny na periférii. Nielenže sú
bohatšie, ale sú aj stabilnejšie, pretože sú pánmi svojho osudu. Zahraničné vlastníctvo
medzinárodného kapitálu oberá krajiny na periférii o autonómiu a často bráni rozvoju
demokratických inštitúcií. Je ťažšie uchovať kapitál na periférii ako v centre a kapitalisti
v krajinách na periférii zvyčajne akumulujú kapitál v zahraničí. Nerovnosti sa kumulujú
a nevýhody, ktoré pre krajiny na periférii vyplývajú z členstva v globálnom kapitalistickom
systéme, môžu občas prevýšiť výhody [2]. Hoci presné umiestnenie centra nie je jednoznačné,
z praktických dôvodov sa stotožňuje so Spojenými štátmi a do istej miery aj s Európou.
Centrum poskytuje kapitál, periféria ho využíva. Centrum zároveň udáva trendy, inovuje
a spracúva informácie. Najdôležitejšou črtou centra je to, že centrum ovláda vlastnú
ekonomickú politiku a drží v rukách aj ekonomický osud krajín na periférii.
5

v angl. sa označuje ako digital divide
V súvislosti s globálnymi nerovnosťami sa hovorí o medzinárodnej deľbe práce. Postupne vzniká celosvetový ekonomický
systém, v ktorom môžeme rozlíšiť tri úrovne. Tie sú odvodené od pozície, ktorú daný štát či región zaujíma v rámci zapojenia
do svetového systému. Rozlišujeme úrovne: jadro (centrum), semiperiféria a periféria. Periféria sa nachádza v izolácii alebo
v závislosti od centra. Charakteristikou ekonomík periférie je vysoký podiel nekvalifikovanej práce, jednostranná orientácia na
získavanie a vývoz jedinej komodity (káva, kakao, ropa a pod.) alebo služby (turistika), čo ich činí práve v období vzájomného
prepojenia svetového hospodárstva veľmi krehkými a zraniteľnými. [2]
7
least developed coutries
6
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Vplyv svetovej ekonomiky je ďalekosiahly. Vplyvom chýb bohatých krajín
a prepojenosti celosvetového ekonomického systému sa mnohé štáty dostali do krízy. Lídri
rozvojových krajín začali globalizáciu ostro kritizovať, ktoré z nej mali výrazne profitovať.
Prezident Ugandy Yoweri Museveni, ktorý sa zaslúžil o integráciu tejto krajiny do svetovej
ekonomiky, uviedol, že globalizácia je ten istý starý poriadok s novými spôsobmi ovládania,
novými prostriedkami útlaku, novými prostriedkami marginalizácie, pomocou ktorých sa
bohaté krajiny snažia zabezpečiť si prístup k trhom rozvojových krajín [1]. Alternatíva
ku globálnej integrácii však nie je atraktívna. Ak by rozvojové krajiny uzavreli svoje
ekonomiky, poviedlo by to k stagnácii a k ešte väčšej kríze.
Záver
Globalizácia môže znamenať šancu, aby sa zlepšoval život, alebo hrozbu
na prehlbovanie rozdielov. To záleží predovšetkým na nás samých – na úrovni jednotlivca
a do značnej miery aj na úrovni firmy a krajiny. My sme tí, ktorí to môžu najviac ovplyvniť
a platí, že na úrovni jednotlivca sú najmä vzdelanie8 a reálna kvalifikácia tým najdôležitejším,
čo zvyšuje naše šance na úspech v globálnej konkurencii.
V prvom rade, globalizácia by sa mala uskutočňovať bez marginalizácie. Hoci má svoje
pozitívne stránky, jej veľkým negatívom je, že vytláča najchudobnejšie vrstvy na okraj
spoločnosti a najchudobnejšie krajiny na okraj medzinárodných hospodárskych a politických
vzťahov.
V procese globalizácie by sme sa mali všetci usilovať o to, aby sa víťazom v tomto
procese stalo celé ľudstvo, nielen bohatá elita, ktorá kontroluje vedu, technológie, komunikácie
a zdroje planéty. Veď globalizácia má slúžiť všetkým ľuďom. Je taktiež nevyhnutné zabezpečiť
efektívne riadenie na miestnej, regionálnej, štátnej a globálnej úrovni, nielen aby sa zabezpečili
výhody globálnych trhov a konkurencie, ale aby zostalo miesto aj pre človeka, aby globalizácia
slúžila záujmom človeka, a nielen zvyšovaniu ziskov. Takúto globalizáciu odlišuje:
etika – väčšie a nie menšie porušovanie ľudských práv;
spravodlivosť – menšie a nie väčšie rozdiely v úrovni života ľudí v jednej a v ďalších
krajinách;
integrácia – zmenšenie, a nie zväčšenie marginalizácie národov a krajín;
bezpečnosť človeka – menšia, a nie väčšia nestabilita v spoločnosti
rozvoj – menej a nie viac biedy a rozdielov [2].
8

No prv je potrebné zabezpečiť základné životné potreby – odstrániť hlad, zabezpečiť dostupnosť pitnej vody, zdravotnú
starostlivosť. Nie je možné vzdelávať bez toho, aby boli uspokojené základné potreby človeka.
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Toto si však vyžaduje dlhodobé úsilie, na ktoré štáty sami nestačia. Potrvá viac
generácií, kým sa súčasné rozvojové krajiny aktívne a prospešne zapoja do celosvetovej účasti,
ale zaangažovanosť bohatých je potrebná a alarmujúca už teraz! Prítomnosť ovplyvňuje
budúcnosť.
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Abstrakt
Predložený príspevok sa zaoberá tromi okruhmi: modelovaním komplexného digitálneho modelu reliéfu
(KDMR) a jeho morfometrických parametrov, pričom sa dbalo na dosiahnutie minimálnej výškovej chyby za
použitia metódy cross validation. Po vytvorení kartografických modelov sa importovali údajové štruktúry do
geografickej bázy údajov, kde boli vykonané atribútové a priestorové dopyty za účelom generovanie nových
priestorových údajov. Na záver boli takto vytvorené kartografické modely publikované za použitia webovej
mapovej služby prostredníctvom internetovej siete. Pri všetkých krokoch sa použili open source technológie t.j.
technológie, ktoré sa bezplatne využívajú a na vývoji sa môže hocikto podieľať.

Kľúčové slová: KDMR, geografická báza údajov, WMS, PostgreSQL, PostGIS ,mapový server, GIS, dopyty

Úvod a formulácia cieľa
Modelovanie reliéfu patrí medzi najvýznamnejšie metódy výskumu v geografických
disciplínach, ktoré sa za posledné obdobie prenieslo do roviny širokej praxe. Metódy
modelovania sú internou súčasťou špecifických analytických nástrojov na modelovanie
priestorovej diferenciácie geografických objektov a fenoménov [1]. V súčasnej dobe existuje
množstvo GIS programov, ktoré obsahujú vo svojej štandardnej výbave moduly na
modelovanie

komplexného

digitálneho

modelu

reliéfu

(ďalej

KDMR)

a jeho

morfometrických parametrov. Problematika tvorby KDMR a jeho morfometrických
parametrov je rozpracovaná v publikáciách od prof. Krcha [2] a [3].
Každá organizácia si v súčasnej dobe buduje spoľahlivý informačný systém, ktorého
súčasťou je aj databáza (nazývaná tiež báza údajov) a softvér, ktorý s databázou pracuje. Preto
dnešné informačné systémy sú úzko spojené s databázami a databázovými systémami.
Geografická (priestorová) báza údajov predstavuje model reality, ktorý vyjadruje základné
vlastnosti a stav krajiny uvažovanej ako objekt riadenia na základe zvolených hľadísk
výskumu, využitia a ochrany prírody [4]. Poskytuje dopyty na tvorbu nových kartografických
modelov na základe vstupných priestorových údajov. Dopyty sú žiadosti o geografickú
informáciu z geografickej bázy údajov (ďalej GBÚ). Delia sa na priestorové a atribútové. Pri

1474

GEOGRAFIA

priestorových dopytoch sa využívajú priestorové operátory, pri atribútových dopytoch zas
logické [5].
Neodlučiteľnou súčasťou posledného obdobia v oblasti geografických vied je
publikácia vytvorených kartografických modelov prostredníctvom celosvetovej siete internet.
Publikácia je umožnená za použitia webových mapových služieb alebo webových grafických
aplikácií. Webové mapové služby poskytujú užívateľom grafické výstupy kartografických
modelov vo formáte rastrovom (WMS), vektorovom (WFS), poskytujú katalógové služby
(CSW) a iné výstupy [6]. Ich zobrazenie je možné pomocou naprogramovaných webových
aplikácií alebo prostredníctvom rôznych GIS programov (inak nazývaných aj mapových
klientoch), ktorí zabezpečujú komunikáciu s webovými mapovými službami.
Cieľom predloženého príspevku je interpretácia operačných možností geografickej
bázy údajov na modelovanom KDMR a jeho publikácia prostredníctvom webových
mapových služieb za využitia open source technológií. Open source licencia poskytuje
slobodu spustiť program na akýkoľvek účel, študovať a upravovať zdrojové kódy programu,
kopírovať program a slobodu vylepšiť program a poskytovať dosiahnuté vylepšenie
verejnosti, aby bolo na úžitok celej spoločnosti [7].

Materiál a metódy
Pri tvorbe KDMR a jeho morfometrických parametrov sa použil mapový list 26-44
v mierke 1:50 000. Údaje boli poskytnuté Výskumným ústavom geodézie a kartografie
v Bratislave a používajú súradnicový systém S-JTSK s hlavným poludníkom Ferro
(EPSG:2065). Mapový list pokrýva oblasť Západných Tatier a leží na rozhraní Žilinského
a Prešovského kraja, resp. medzi okresmi Liptovský Mikuláš a Poprad (obr. 1).

Obr.: 1 Poloha riešeného územia v rámci SR
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Metodika predloženého príspevku pozostáva z troch fáz:
1. modelovanie KDMR a jeho morfometrických parametrov,
2. operačné možnosti geografickej bázy údajov,
3. publikácia kartografických modelov pomocou webových mapových služieb.

V prvej fáze bolo potrebné modelovať KDMR a jeho morfometrické parametre
s minimálnou výškovou chybou za použitia metódy cross validation a následne exportovať
kartografické modely do vektorového formátu ESRI Shapefile. Zdrojové údaje boli vo
formáte textového dokumentu, ktorý obsahoval súradnice bodov a ich výšky. Celý proces
spracovania od zdrojových údajov po exportovanie do formátov ESRI Shapefile prebiehal
v open source prostredí GRASS. Proces tvorby kartografických modelov v prostredí GRASS
je znázornený na obr. 2.

Obr.: 2 Vývojový diagram tvorby KDMR a jeho morfometrických parametrov
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Výsledky a diskusia
Po uskutočnení prvej fázy boli vytvorené vektorové údajové štruktúry vo formáte
ESRI Shapefile znázornené na obr. 2. Vektorové údajové štruktúry boli následne importované
do open source databázového prostredia PostgreSQL s využitím priestorovej knižnice
PostGIS. V danom databázovom prostredí boli generované nové kartografické modely na
základe atribútových a priestorových dopytov (obr. 3). Pri atribútových dopytoch sa použili
logické operátory ako >, < a =. Pomocou nasledovného príkazu sa zvolili vrstevnice nad 1500
m n.m.: select * from vrstevnice_25m where hodnoty>=1500. Výstup je reprezentovaný na
obr. 4, kde sú vrstevnice naložené na výškovom modeli. Pri priestorových dopytoch sa využili
príkazy priestorovej knižnice PostGIS. Priestorové dopyty umožňujú na základe dvoch
a viacerých vstupných údajov vygenerovať nový údaj. Na obr. 8 je demonštrovaný výsledok
priestorového dopytu, ktorý zobrazuje len tie územia do 1000 m n.m., ktoré majú maximálny
sklon reliéfu 7°. Syntax dopytu má nasledujúci tvar:

select s.* from sklony as s,

vyskove_stupne as v where v.hodnoty<=2 and s.hodnoty <=3 and ST_Contains (v.the_geom,
s.the_geom).

Obr. 3 Vývojový diagram GBÚ KDMR

Poslednou fázou bola publikácia dosiahnutých kartografických modelov pomocou
mapovej služby WMS. Na publikáciu výsledkov bola použitá rovnako open source
technológia, mapový server Geoserver, ktorá podporuje komunikáciu s geografickou bázou
údajov PostgreSQL s nadstavbou PostGIS. Mapové služby sa zobrazili prostredníctvom tzv.
stredného desktop klienta Gaia, ktorý okrem podpory mapových služieb disponuje aj bežnou
funkcionalitou (priblíženie, oddialenie, posun...). Publikované údaje sú dostupné na URL
adrese <http://158.195.43.203:8080/geoserver/wms>.
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Obr. 4 až obr. 7 znázorňujú výsledky atribútových dopytov a obr. 8 a obr. 9 sú vygenerované
výsledky na základe priestorového dopytu vytvoreného v databázovom prostredí PostgreSQL
s nadstavbou PostGIS.

Obr. 4 Vrstevnice v nadmorskej výške nad 1500m

Obr. 6 Sklony georeliéfu od 3 ° do 25 °

Obr. 8 Územia do výšky 1000 m n.m.
s maximálnym sklonom 7°

Obr. 5 Konvexné formy reliéfu normálovej
krivosti Knn

Obr. 7 Výškové stupne do 1000 m n.m.

Obr. 9 Konkávne formy reliéfu normálovej krivosti
Knn orientované západným smerom

Záver
Použité voľne dostupné technológie v príspevku sa preukázali ako rýchly, efektívny
a jednoduchý spôsob modelovania a publikácie KDMR a jeho morfometrických parametrov.
V súčasnej dobe existuje množstvo GIS programov, ktoré disponujú podporou webových
mapových služieb. Publikácia geografických informácií sa už stáva rutinou kvôli jej
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jednoduchosti spracovania a hlavne kvôli rýchlemu poskytovaniu geografických informácií
prostredníctvom internetu. Operačné možnosti GBÚ poskytujú nové geografické informácie
o krajine,

ktoré

môžu

nájsť

uplatnenie

v

geografických

vedných

disciplínach

a prostredníctvom mapových služieb sa takto publikované geografické informácie môžu stať
aj voľne dostupnými pre širokú verejnosť.
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Abstrakt
Příspěvek popisuje metody vizualizace pro sledování časoprostorových změn na příkladu historického
pevnostního města Olomouce. Vybranými metodami jsou zobrazení textových popisek u historických objektů,
možnost interaktivního srovnání fotografií z různých historických období a obdobné porovnání historické mapy
a leteckého snímku. Historickou mapu využívá i další metoda, která vytvoří její 3D variantu. Uživatel si tak může
lépe udělat prostorovou představu o pevnosti. Nejefektivnějším způsobem vizualizace časoprostorové změny je
vytvoření fotorealistického modelu pevnosti. Tato metoda byla ovšem kvůli časovým nárokům pouze otestována
na několika málo objektech. Všechny metody využívají georeferencovaná data, takže je možné výsledky
polohově lokalizovat, což kladně ovlivňuje uživatelskou představu o historickém stavu města. Metody byly
navzájem porovnány a vyhodnoceny z hlediska nákladů i uživatelské percepce. Využití výsledků projektu se
nabízí v oblasti turistického ruchu, kde mohou být využity k propagaci města nebo jako součást nově vznikající
Pevnosti Poznání.

Klíčová slova: Vizualizace; 3D; 3D mapa; Olomouc; Časoprostorová změna; Pevnost; Google Earth

Úvod a formulace cíle
Vizualizace historické podoby objektů, měst nebo krajiny nacházejí využití v mnoha
oborech lidské činnosti, zejména však v archeologii a cestovním ruchu. Většina konkrétních
projektů ale opomíná možnost srovnání historického stavu se současností. Uživatel tak ztrácí
vazbu na realitu a těžko si představí, kde který objekt stál.
Výjimkou jsou vizualizace prostřednictvím georeferencované historické mapy překryté
přes aktuální mapu či ortofotosnímek. Pomocí vypínání a zapínání vrstvy historické mapy,
nebo lépe změnou její průhlednosti je možné porovnávat historický stav se současností. Tyto
mapy je možné prohlížet na velkém množství mapových portálů nebo jako vrstvu v aplikaci
Google Earth. Mapy jsou tak dostupné široké veřejnosti. Například kombinací historických
map ze 16. století se satelitními snímky zaplavených území se zabýval Timár a kol. [1].
V dnešní době jsou velmi rozšířené počítačem generované perspektivní pohledy
s kartografickým obsahem, často označované jako 3D mapy. Jak uvádí Haeberling [2],
perspektivní vnímání generalizovaného a symbolizovaného geografického prostoru umožňuje
často lepší porozumění prostorovým vztahům. 3D mapy tak mohou být podpůrným doplňkem
klasických ortogonálních map.
Kromě vytvoření digitální reprezentace současného stavu, který následně může sloužit
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například ke vzdělávacím účelům (Swiss World Atlas Interactive [3]), je možné využít 3D
mapy k reprezentaci historického stavu města (např. Langweilův model Prahy [4]), nebo
krajiny (např. Switzerland in 18th century [5]). Díky 3D vjemu si uživatel může lépe
představit prostorové souvislosti.
Prostřednictvím 3D modelů je možné také například zobrazit jak by se město vyvíjelo,
kdyby nedošlo ke stavebnímu boomu a k destrukci historických staveb, tak jako v případě
města Melbourne. [6]
Článek popisuje jednotlivé možnosti vizualizace časoprostorové změny a jejich
hodnocení na příkladu historického města Olomouc. Toto v současnosti krajské město bývalo
hlavním městem Moravy a za vlády Marie Terezie bylo přestavěno na bastionovou pevnost,
která byla později modernizována na fortovou pevnost. Opevnění bylo zrušeno počátkem 20.
století a do současnosti se zachovalo pouze na několika místech.
Cílem projektu je s využitím moderních technologií a pěti metod vizualizace
časoprostorové změny přiblížit historické pevnostní město Olomouc široké veřejnosti.

Materiál a metody
Existuje mnoho metod 2D a 3D vizualizace, které jsou vhodné pro zobrazení
historického i současného stavu a pro sledování časoprostorových změn. Nezbytným krokem
bylo ohodnocení, provedené prostřednictvím expertní analýzy.
Evaluace proběhla ve dvou úrovních. V první byla zjišťována technická náročnost
zpracování a přípravy metod a ve druhé jejich uživatelská percepce. V obou úrovních byly
složky zvlášť ohodnoceny podle závažnosti a výsledek je dán váženým průměrem. Z důvodu
potřeby srovnání obou hodnotících kategorií byly absolutní hodnoty váženého průměru
přepočítány na relativní, kdy 100% odpovídá nejvyšší hodnotě. V obou případech byl
kategorií s nejvyšším průměrem 3D fotorealistický model.
Hodnocení metod z hlediska technického zpracování (tab. 1) se dá považovat za zcela
objektivní – vycházelo totiž z praktických zkušeností přípravy vizualizačních aplikací.
V druhé části (tab. 2), hodnotící vnímání vizualizace uživatelem se jedná o kvalifikovaný
odhad. Tuto subjektivitu by měl odstranit další výzkum obou autorů, který se bude týkat
posuzování efektivity různých typů vizualizace s využitím přístroje pro sledování pohybu očí
EyeTracking na skupině respondentů.
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Tab. 1 Hodnocení metod časoprostorové izualizace z pohledu technického zpracování aplikací
Text

Obrázek

Mapa

3D Mapa 3D Model Váha

Současná data (obtížnost pořízení)

1

3

3

5

7

0,1

Historická data (obtížnost pořízení)

3

5

7

8

10

0,1

Datový objem

1

3

4

7

10

0,4

Časová náročnost zpracování výstupu

2

2

5

9

10

0,2

Expertní náročnost zpracování výstupu

4

4

6

8

10

0,2

Vážený průměr

2

3,2

4,8

7,5

9,7

%

20,6

32,9

49,4

77,3

100

Tab. 2 Hodnocení metod časoprostorové vizualizace z pohledu percepce
Text

Obrázek

Mapa

3D Mapa

3D Model Váha

Věrohodnost (srovnání se skutečností)

5

10

3

6

9

0,2

Prostorová názornost - vazby

2

4

7

9

10

0,2

Rychlost předání informace

1

7

5

10

8

0,3

Komplexnost informace

6

4

10

10

10

0,3

Vážený průměr

3,5

6,1

6,5

9

9,2

%

38,0

66,3

70,9

97,8

100

Obr. 1 Porovnání nákladů a výsledné uživatelské percepce

Při procesu rozhodování a výběru nejvhodnější vizualizační metody je velmi důležité
zajištění efektivního sběru informací, určení vhodného rozsahu informací z hlediska
využitelnosti uživatelem a zajištění vhodné interpretace získaných informací. Ideální množství
informací je vyjádřeno bodem, kdy rozdíl mezi užitkem informací a náklady na jejich pořízení
je maximální [7].

1482

GEOGRAFIA

Při aplikaci výše zmíněného tvrzení by nejvhodnější metodou byla vizualizace
prostřednictvím dvojice obrázků, kde je rozdíl mezi poměrnými náklady na zpracování
metody a efektivitou percepce nejlepší. Z hlediska uživatele je ale mnohem vhodnější využít
metody s vyšším vizualizačním potenciálem. Jako nejlepší se proto jeví metoda 3D mapy.
Klasická mapa nevyhovuje z důvodů nízkého nárůstu kvality percepce za vysokého vzrůstu
nákladů. Stejná situace je i u 3D fotorealistického modelu, jak je patrné z obr. 1.

Výsledky a diskuze
Hlavním výsledkem projektu je aplikace přibližující dobu před 150 lety běžnému
uživateli internetu, která využívá veřejnosti dobře známé prostředí Google Earth [8]. Údaj
o poloze si tedy nesou nejen mapy, ale také porovnání historické a současné fotografie
či běžný text popisující jednotlivé pevnostní objekty.
Podklady pro přípravu slovního popisu časoprostorových změn byly čerpány z odborné
literatury. Prezentace textových informací využívá vizualizačního prostředí Google Earth
a jazyka KML. Text je prezentován prostřednictvím elementu Placemark, kde je kromě
geografického umístění definován styl zobrazení textu v informačních bublinách, jejichž
výskyt a navigaci k nim může uživatel interaktivně ovládat. Publikace textu v bublinách
se řídí pravidly HTML a CSS.
Srovnání současného a historického stavu prostřednictvím fotografií vyžaduje dvojici
snímků shodného objektu. V tomto případě byly fotografie převzaty z publikace Olomoucké
proměny 2006 [9] a podstoupily mírnou transformaci (s využitím funkce Pokřivit/Distort
v programu Adobe Photoshop), aby při srovnání zachovalé a nezměněné objekty lícovaly.
Pro tuto vizualizační metodu byla v prostředí Adobe Flash a s využitím Action Scriptu
vyvinuta aplikace umožňující interaktivní srovnání dvou snímků, jejíž princip je založen
na uživatelem ovládaném zprůhledňování soudobého obrázku naloženého na stejně
orientovaný historický snímek. Ukázka aplikace je na obr. 2.
Nejdůležitějším zdrojem prostorových informací byl raportní plán z roku 1842 [9],
který obsahuje popis jádra pevnosti neboli noyau. Tento plán byl podroben kartometrické
analýze v aplikaci MapAnalyst, kde byla potvrzena jeho přesnost a tím pádem vhodnost
pro další využití.

1483

GEOGRAFIA

Obr. 2 Flash aplikace pro porovnání dvou snímků z různých období (využity snímky z [10])

Jednoduchou, ale zároveň velmi názornou metodou zobrazení historické podoby města
je zobrazení georeferencované historické mapy na podkladu současného ortofotosnímku.
Mapu bylo nutné umístit do geografických souřadnic prostřednictvím softwaru ESRI ArcMap,
kde byly nalezeny shodné lícovací body na staré mapě a jejím aktuálním protějšku. Historická
mapa byla následně rozřezána na dlaždice v programu MapTiler a proto je možné ji
zobrazovat v Google Earth nebo Google Maps prostřednictvím kmz souboru.
3D mapa bastionové pevnosti Olomouc byla vytvářena ve volně dostupné aplikaci
Google SketchUp [11], do které byl převeden obraz raportního plánu, který byl vymodelován
do podoby 3D a následně otexturován původním raportním plánem tak, aby objekty plynule
vystupovaly z mapy. Postup tvorby je zachycen na obr. 3.

Obr. 3 Postup tvorby 3D mapy na podkladu raportního plánu

Srovnání se skutečností je realizováno prostřednictvím možnosti zprůhlednění
historické 3D mapy a zobrazením současného ortofotosnímku. Pro zvýraznění důležitých
objektů bylo využito animací. Protože je tvorba 3D podoby jednotlivých pevnostních objektů
časově velmi náročná činnost, v současnosti je zpracována pouze jižní a jihozápadní část
opevnění.
Informační přínos mezi metodou 3D mapy a fotorealistického modelu je nižší než je
nárůst nákladů, a tvorba detailního modelu celého historického města je práce pro mnoho lidí
na dlouhou dobu, proto byly zpracovány pouze ukázky několika málo staveb, které se
dochovaly do současnosti (obr. 4).
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Obr. 4 Ukázka 3D mapy a vizualizační aplikace

Závěr
Článek popisuje pětici metod (text, obrázek, mapa, 3D mapa, 3D model), pomocí
nichž je možné vyjádřit časoprostorovou změnu historického města a popisuje jejich výhody a
nevýhody na případové studii vizualizace historického města Olomouce. Všechny metody
využívají georeferencovaná data, takže je možné výsledky polohově lokalizovat, což velmi
kladně ovlivňuje uživatelskou představu o historickém stavu města. Další výzkum bude
zaměřen na objektivní hodnocení vizualizace z pohledu percepce s využitím zařízení pro
sledování očí EyeTracking. Aplikace v současnosti není veřejnosti dostupná z důvodů
probíhajících jednání týkajících se autorských práv na historická prostorová data.
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Predbežné výsledky paleoekologickej analýzy organogénnej výplne na
území paleomeandra pri obci Vrakúň
Juraj Procházka
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; jurajprochazka@azet.sk
Abstrakt
Predkladaný príspevok prezentuje výsledky paleoekologickej analýzy rastlinných makrozvyškov
zachovaných v slatinnej rašeline na území paleomeandra pri obci Vrakúň na Žitnom ostrove. Exaktné
rádiokarbónové datovanie spolu s identifikáciou získaného materiálu umožnilo odlíšiť 4 rôzne sedimentačné
fázy, zodpovedajúce špecifickým stanovištným (fyzickogeografickým) podmienkam. Jednotlivé fázy sukcesie
hydrosérie boli determinované významne aj zmenami hydroklimatických podmienok. Takto získané informácie
o stanovištných podmienkach sú využiteľné vo fyzickej geografii, napr. pri rekonštrukcii genézy pôdneho krytu.
Nemenej významné sú poznatky o rozšírení mokradných druhov, ktoré sa v súčasnosti na danom území už
nevyskytujú.

Kľúčové slová: paleomeander Vrakúň, organozem, rastlinné makrozvyšky, sukcesia hydrosérie

Úvod a formulácia cieľa
Napriek rozmanitým antropogénnym zásahom realizovaným na území Podunajskej
roviny počas niekoľkých tisícročí, stále nachádzame v tejto pretvorenej krajine relatívne
pôvodné fragmenty, ktoré nám napomáhajú rekonštruovať prírodné pomery v minulosti. Sieť
paleomeandrov zachovaná v strednej časti Žitného ostrova predstavuje vzhľadom na ich reliéf
v súčinnosti s vysokou hladinou podzemnej vody, organogénnou sedimentáciou a genézou,
optimálne podmienky pre uchovávanie množstva informácií o krajine.
Cieľom tohto príspevku je priblížiť prvotné výsledky analýzy rastlinných
makrozvyškov rašelinnej výplne paleomeandra pri obci Vrakúň. Úzke ekologické nároky
druhov nám pomôžu poukázať na pravdepodobné stanovištné, a teda fyzickogeografické
podmienky v minulosti. Využitie tejto metodiky v biogeografii deklarujeme aj na možnosti
sledovania zmien areálov výskytu niektorých rastlinných druhov. Význam tejto analýzy
spočíva okrem iného aj v tom, že podobný výskum sa v podmienkach Slovenska len etabluje,
predkladaná metodika sa začala využívať len nedávno [1].

Materiál a metódy
Študovaný paleomeander sa nachádza v katastri obce Vrakúň na území Podunajskej
roviny, v strednej časti Žitného ostrova v nadmorskej výške 114-115 m n. m. (súradnice
stredu územia 47º 56´54´´ N, 17º 34´38´´ E). Podľa geomorfologickej regionalizácie Lukniša
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a Mazúra [2] je súčasťou mocnejšie agradovanej staroholocénnej depresie s hustotou sieťou
paleomeandrov 20-40 ha/km2. Bývalé koryto dnes pokrýva pás periodicky podmáčaných
kosených lúk so šírkou 18 až 54 m, pričom sa tu vyskytujú aj fragmenty spoločenstiev trstín,
krovín s bazou čiernou, lužného lesa a menšia vodná plocha sekundárneho pôvodu [3].
Vo všeobecnosti môžeme na základe charakteru georeliéfu vyčleniť dve rozličné časti
– depresnú časť kopírujúcu niekdajší meander, ktorú reprezentujú najmä organozeme slatinné,
a jadrovú časť územia reprezentovanú rôznymi minerálnymi pôdami v závislosti od
litologických podmienok a vodného režimu. Z hľadiska paleoekologickej analýzy na rozdiel
od realizovaného pôdnogeografického výskumu [3] nás zaujíma len depresná časť
s organogénnou depozíciou.
Vlastné odobratie vzoriek realizovali Peter Pišút, Eva Břízová a Juraj Procházka
koncom augusta 2010 prostredníctvom ruského komorového rašelinového vrtáka. Materiál
z vrtu hlbokého 280 cm bol diferencovaný na vzorky po 10 cm (celkovo sme analyzovali 28
vzoriek s hmotnosťou 120-150 g v závislosti od charakteru materiálu). Následnú separáciu
makrozvyškov sme vykonávali prostredníctvom preplavovania vzoriek cez kalibrované sito
s veľkosťou oka 0,25 mm a využitím peroxidu vodíka kvôli dezagregácii. Po časovo náročnej
separácii rastlinných makrozvyškov sme realizovali klasifikáciu materiálu, a to na katedre
Fyzickej geografie a geoekológie UK (vzhľadom na porovnávacie zbierky a materiál z
terénu). Získané výsledky sú informačnou bázou predkladaného príspevku. Pred separáciou
makrozvyškov bol z reprezentatívnych vzoriek individualizovaný materiál na rádiokarbónové
14

C AMS datovanie, ktoré poskytlo dôležité informácie o genéze paleomeandra a krajiny

v jeho okolí. Analýza bola vykonaná prostredníctvom zaužívaných metodických postupov
v prestížnom Centre aplikovaných štúdií izotopov na University of Georgia, USA.

Výsledky a diskusia
Nálezy semien v rámci rastlinných makrozvyškov poukazujú na rozvoj vegetácie
zodpovedajúcej vegetácii v súčasnosti sa vyskytujúcej na vlhkých lúkach paleomeandra
Vrakúň (najmä z čeľade Cyperaceae). Okrem zvyškov týchto druhov v rašelinnej výplni
paleomeandra nachádzame semená druhov poukazujúcich na jeho staršie vývojové štádia. Na
základe štúdia diagramu makrozvyškov (obr.1) môžeme rozlíšiť niekoľko sedimentačných
zón. Spočiatku (275-230 cm) môžeme konštatovať, a to aj na základe rádiokarbónového
datovania, relatívne rýchlu depozičnú fázu. Táto sa viaže na obdobie po odstavení prietočného
meandra od ramena Dunaja, ku ktorému došlo podľa výsledkov datovania materiálu z dna
paleomeandra na prelome subboreálu a subatlantiku, asi pred 2460 rokmi.
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Obr. 1 Diagram klasifikovaných rastlinných makrozvyškov
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Počas menej ako 100 rokov sa deponovalo 80 centimetrov prevažne organického materiálu.
Osobitosťou prvej fázy je preukázateľný výskyt semien druhu Alnus glutinosa od dna
paleomeandra, ktoré doznievajú v hĺbke 230 cm. Kulmináciu zvyškov rodu Alnus si Pišút et
al. [1] vysvetľujú náhlou zmenou klímy na oceánickejšiu v období subboreálu, dôsledky čoho
pretrvávali ešte na začiatku subatlantiku, a teda aj v prvotných štádiách rozvoja vegetácie na
študovanom území. S týmto obdobím sa spája viac zrážok, nižšie priemerné teploty, zvýšená
hladina podzemnej vody a iniciácia procesu hromadenia a rašelinenia organickej hmoty [4].
Zaujímavosťou prvého sedimentačného úseku (235-275 cm) s relatívne nízkou druhovou
diverzitou je aj nález semien druhu Cornus sanguinea. Zhruba od hĺbky 235 cm smerom
nahor doznieva špecifická, čiastočne klimaticky podmienená fáza, a dochádza postupne
k zmene charakteru vegetácie. Ide o prechodné štádium k špecifickej pomalej depozícii
typickej pre nasledujúci, druhovo bohatý 2. úsek (120-210 cm, 430 p.n.l. - 40 n.l.). Vzhľadom
na značnú hĺbku paleomeandra a vzhľadom na známu skutočnosť o vysokom stupni trofie
vody paleomeandrov Dunaja vo všeobecnosti môžeme predpokladať v prvotných štádiách
procesu zazemňovania v rámci tohto štádia depozície výskyt druhov typických pre pelagiál,
a profundálnejšie časti paleomeandra –zástupcovia triedy Lemnetea. Hoci semená našich
natantných rastlín eutrofných vôd rodov Lemna či Wolffia sme v analyzovanom materiáli
neidentifikovali, na vývojové štádium s vegetáciou tejto triedy poukazuje výskyt druhu
Ceratophyllum demersum v hĺbke väčšej ako 210 cm, a doznievajúci výskyt tohto druhu
v hĺbke asi 150 cm. Sublitorálnu zónu paleomeandra reprezentujú druhy triedy Potametea.
Spolu so zástupcami triedy Lemnetea patria k najtypickejším zástupcom plytších vodných
plôch nížinných oblastí s vyššou trofiou vôd. Zástupcovia tejto triedy sú submerzné a natantné
na dne zakoreňujúce druhy, teda ich výskyt poukazuje na menšie hĺbky vtedajšieho dna,
a teda určitú mieru zazemnenia. Zástupcom tejto triedy je druh Nuphar lutea s výskytom
zodpovedajúcim hĺbke 220-180 cm. Druh Nymphea alba síce ojedinele nachádzame aj
v hĺbke 240 cm, súvislejší výskyt tohto druhu sa spája s plytšími vývojovými štádiami (160190 cm) a od 210 cm. Posledný výskyt druhu zaznamenávame v hĺbke 100-120 cm, v plytšom
štádiu celá trieda ustupuje. Optimum rozvoja triedy v hĺbkach asi 150-200 cm potvrdzuje aj
nález semien Potamogeton sp. s maximom v hĺbke 160-180 cm a nález druhu Myriophyllum
verticillatum. V eulitoráli súčasne s rozvojom vodnej vegetácie tried Lemnetea a Potametea
a neskôr aj v pôvodne hlbších častiach po ich čiastočnom zazemnení dochádzalo v rámci
pomalej depozičnej fázy k rozvoju mokradnej vegetácie. Najtypickejšími sú zástupcovia
spoločenstiev vysokých ostríc triedy Phragmiti-Magnocaricetea. Tieto druhy majú relatívne
širokú ekologickú valenciu vzhľadom na stanovištné podmienky na študovanom území,
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znášajú významné kolísanie hladiny podzemnej vody a vzhľadom na rôzne funkčné adaptácie
(mohutný koreňový systém a podobne) vytvárajú druhovo chudobné porasty, v rámci ktorých
sú dominantami [6]. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa síce vyskytujú v značných rozpätiach
hĺbok a veľkom množstve, napriek tomu dokážeme identifikovať úseky, kde dosahujú
jednotlivé druhy optimum. Pozoruhodný je druh Schoenoplectus tabernemontani, ktorého
semená sa vyskytovali prerušovane prakticky v celom profile. Najsúvislejší výskyt a optimum
tohto druhu zaznamenávame v hĺbke 150-230 cm. Ďalším pravdepodobným edifikátorom
tejto triedy je druh Carex elata so súvislým výskytom v pásme 70-210 cm, avšak s optimom
podstatne plytšie než predchádzajúci druh. Podobný charakter a rozšírenie v rámci sukcesnej
série má aj Carex pseudocyperus s maximálnym výskytom v hĺbke 170-200 cm. Ostatné
druhy ostríc boli zastúpené v podstatne menšej miere. Na základe týchto výskytov a ďalších
indícií môžeme predpokladať výskyt spoločenstiev zväzu Magnocaricion elatae Koch 1926,
podzväzu Caricenion rostratae Oberd. et al. 1967. Jedným z charakteristických druhov
spoločenstiev vysokých ostríc tohto podzväzu je práve Carex elata. Pre druhovo chudobné
porasty tohto podzväzu sú charakteristické vysoké ostrice, ktoré tvoria mohutné trsy, a ich
ekologické nároky zodpovedajú relatívne málo rozkolísanému vodnému režimu [5]. Toto
potvrdzuje aj v porovnaní s druhom Carex elata obmedzený výskyt druhu Carex riparia
podzväzu Caricenion gracilis Oberd. et al. 1967, ktorý je naopak typický pre oblasti
s významným kolísaním hladiny vody počas roka. Hypotézu o výskyte spoločenstiev
podzväzu Caricenion rostratae potvrdzuje okrem dominanty Carex elata výskyt viacerých
bylinných druhov typických pre tento podzväz – Lycopus europaeus, Lythrum salicaria,
Mentha aquatica. Výskyt druhu Lycopus europaeus je prakticky identický s dominantou
Carex elata, nevystupuje v hlbších ani plytších partiách depozície. Podobný charakter má aj
Mentha aquatica. Maximum výskytu druhu Lythrum salicaria kopíruje maximum Carex
elata. Poznatky o predpokladanom výskyte vegetácie týchto dvoch podzväzov nám napomôžu
pri rekonštrukcii charakteru stability vodného režimu, čo je informácia užitočná tiež pre
štúdium pôdnej genézy priľahlých minerálnych pôd a pod. Z hľadiska využiteľnosti
paleoekologických metód rekonštrukcie areálov výskytu niektorých taxónov možno poukázať
na nález semien druhu Cladium mariscus. Tento druh nielenže sa na študovanom území
v súčasnosti nevyskytuje, ale je to druh veľmi zriedkavý a vzácny na celom Slovensku.
V minulosti bežný bol aj Carex pseudocyperus, ktorý nebol v súčasnosti na lokalite
zaznamenaný.
Okrem rastlinných makrozvyškov hydrosérie zazemňujúcich sa mŕtvych ramien sme
v analyzovanom materiáli diagnostikovali niektoré druhy indikujúce výskyt lužného lesa
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v blízkosti študovaného paleomeandra (napr. Stachys sylvatica a Urtica dioica, cf.Myosotis.
Navyše výskyt všetkých týchto druhov bol zaznamenaný v hĺbke 170-190 cm. Zaujímavý je
nález nitrofilnej bazy Sambucus nigra (v totožnej hĺbke ako iný nitrofilný druh Urtica dioica).
Klimaticky podmienený (arídnejšie podmienky a teda rýchla mineralizácia epipedonu) je aj
chudobný výskyt makrozvyškov v zóne 40-70 cm.

Záver
Na základe odobratých vzoriek, získavania informácií z rašelinného materiálu a ich
interpretácie sme dospeli k niekoľkým záverom. Laboratórna výsledky nám umožnili stanoviť
vek odstavenia paleomeandra na prelom subboreálu a subatlantiku a verifikovať rýchlosť
depozície popísanej na základe charakteru vegetácie. Vďaka datovaniu sme mohli vyčleniť
jednotlivé

sedimentačné

úseky.

Najstarší

úsek

zodpovedá

odlišným

klimatickým

podmienkam, keď humídnejšie podnebie determinovalo vegetáciu nezodpovedajúcu
recentnej. Druhý úsek zodpovedá vodnej a mokradnej vegetácii zazemňujúcich sa
paleomeandrov, kde zhruba v rovnakom čase v závislosti od hĺbky vody existovali rôzne
spoločenstvá, s dominanciou ostríc triedy Phragmito-Magnocaricetea. V prechodnej tretej
fáze dochádza k ústupu vodných makrofytov. Špecifický je štvrtý úsek, kde pravdepodobne
v dôsledku zmeny klimatických podmienok dochádza k čiastočnej mineralizácii, viacerým
požiarom, kvôli čomu sú vzorky druhovo aj z hľadiska počtu zachovaných makrozvyškov
chudobnejšie. Posledné štádium sa spája s nástupom viacerých antropofytov a v dôsledku
zmeny hydroklimatických podmienok dochádza k návratu niektorých vlhkomilnejších druhov.
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Horizontálna priestorová štruktúra Brestovskej jaskyne
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Abstrakt
Chorické jednotky jaskynného prostredia, zložené zo speleotopov podobného geoekologického obsahu
predstavujú také úseky jaskyne, v ktorých prevláda zhodný smer pôsobenia prírodných dejov, najmä
geomorfologických a hydrologických. Vyčlenené speleochory v jaskyni mám umožňujú priestorovo znázorniť
a lepšie porozumieť vzájomným priestorovým prepojenostiam medzi litologickými, geomorfologickými,
hydrologickými, mikroklimatickými a biospeleologickými javmi a dejmi v jaskyni.

Kľúčové slová: horizontálna priestorová štruktúra; Brestovská jaskyňa; speleotopy; speleochory

Úvod a formulácia cieľa
Priestorové usporiadanie prírodných prvkov jaskynného prostredia je výhodné skúmať
na základe systémového prístupu, kde znaky jaskynného prostredia možno vzťahovať
na topické (speleotopy) a chorické (speleochory) geoekologické jednotky, ktoré tvoria zvislú a
vodorovnú priestorovú štruktúru jaskýň [1], [2]. Spájanie topických geoekologických
jednotiek speleotopov (geotopov, fyziotopov) do rádovo vyšších jednotiek, speleochor
a súboru speleochor umožňuje skúmať jaskynné prostredie na základe poznania všetkých
prírodných prvkov a najmä procesov, ktoré pôsobenia v jaskynnom prostredí.
Cieľom práce je vyčlenenie chorických jednotiek na príklade Brestovskej jaskyne,
v literatúre málo známym induktívnym postupom, pričom nadväzujeme na predchádzajúcu
prácu [3] venujúcu sa vymedzovaniu základných geoekologických jednotiek – speleotopov.

Materiál a metódy
Skúmaná fluviokrasová Brestovská jaskyňa (dĺžka 1890 m), s výrazným erózne
a korózne premodelovaným pôvodne freatickým speleoreliéfom [4], sa nachádza neďaleko
vyústenia Studeného potoka z Roháčov (Západné Tatry) do Podtatranskej brázdy. Jaskyňa je
vytvorená v úzkom tektonicky silne porušenom páse karbonátových hornín, v dolomitoch a
vápencoch guttensteinského typu, tesne pod horizontálnym litologickým rozhraním s
nadložnými paleogénnymi brekciami borovského súvrstvia [5]. V Brestovskej jaskyni cez
dolné poschodie preteká podzemný tok s prietokom 133 l.s-1 [6] s výskytom desiatich vodných
sifónov [7] a prietočných jazier, ktoré sa vytvárajú v závislosti od výšky hladiny vody. Horné
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poschodie jaskyne (6 až 10 m nad súčasným riečiskom) tvoria pomerne úzke chodby
s ojedinelou sintrovou výzdobou a s jemnými, aj vyše 2,7 m hlbokými, viacvrstevnatými
povodňovými podlahovými sedimentmi. Pozdĺžny profil jaskynných priestorov odzrkadľuje
viacfázový vývoj jaskyne v závislosti od mladopleistocénnych fáz zahlbovania doliny
Studeného potoka kombinovaného s akumuláciou glacifluviálneho kužeľa na okraji
Podtatranskej brázdy [4], [8].
Vo všeobecnosti chorická jednotka (geochora) predstavuje prírodný územný celok
zložený zo zákonite usporiadanej skupiny, alebo skupín jednotiek topického rozmeru,
geotopov [9]. Geochory

sú všeobecne veľkostne, obsahovo a priestorovo rôznorodé

vzhľadom na mozaikovité usporiadanie rôznych typov geotopov [10], [11], [12] a iní.
Všeobecný teoreticko-metodologický základ pre priestorové a časové vymedzovanie
priestorových prvkov jaskynného prostredia poskytuje [1], [2]. Vodorovnému priestorovému
usporiadaniu jaskýň zodpovedá vymedzovanie chorických jednotiek jaskynných geosystémov,
speleochor a súboru speleochor, čím sa jaskyne rozčleňujú na logické celky niekoľkých
hierarchických úrovní ako zákonitý prejav rôznorodosti vo fyzickogeografických prvkoch.
Speleochora pozostáva z vývojovo príbuzných speleotopov, ktoré sú vzájomne prepojené
jednosmerným tokom energie a hmoty a sú vyčlenené na základe príbuznosti prebiehajúcich
prírodných procesov. Jedná sa o logický sled príbuzných typov speleotopov predstavujúcich
paradynamický rad, prípadne katénu. V jednej speleochore je dominantný jeden
geomorfologický, hydrologický alebo klimatický proces. Praktické vymedzovanie speleochor
deduktívnym postupom je v literatúre ojedinelé [13], [14] a induktívny postup, uplatňovaný
v našej práci, v literatúre úplne chýba.

Výsledky a diskusia
Vytvorený postup vymedzovania základných chorických jednotiek induktívnym
postupom („zdola nahor“) sme založili na geoekologickej typovej a obsahovej podobnosti
speleotopov a priestorovej nadväznosti prírodných procesov v jednotlivých úsekoch jaskyne.
Uvedené kroky vymedzovania chorických jednotiek (speleochor) v jaskyniach vychádzajú
z terénneho výskumu geoekologického obsahu speleotopov [3] a sú nasledovné:
1. Určenie hlavného prírodného procesu (procesov) v speleotope na základe jeho smeru
pôsobenia, sily prejavu, frekvencie výskytu a podobnosti v historickom a súčasnom pôsobení.
2. Začleňovanie speleotopov do speleochory sa uskutočňuje na základe logických podmienok
a predpokladov, ktoré platia súčasne a súbežne:
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a) najvyššia možná geoekologická obsahová zhoda speleotopov (hodnoty Xj – [3]),
b) najvyššia možná typová zhoda hlavných prírodných procesov v speleotopoch,
c) priama priestorová nadväznosť (susedstvo) speleotopov.
Za hlavné kritériá vyčlenenia speleochór, v súlade s prácou [13], sme stanovili kritériá
prvotnosti, následnosti a pôsobenia procesov, morfogenentický typ a etapovitosť vývoja
jaskynných priestorov. Na základe týchto kritérií sme vymedzili tri základné chorické
jednotky, usporiadané v smere horizontálneho toku látky, hmoty a energie (obr. 1).

Obr. 1 Základné speleochory vyčlenené v severozápadnej časti Brestovskej jaskyne. A – aktívna epifreatická
fluviálna speleochora s viacfázovým vývojom; B – aktívna epifreatická fluviálna speleochora s jednofázovým
vývojom; C – inaktívna freatická fluviálna speleochora s jednofázovým vývojom.

Základné speleochory (v našom prípade A,B,C) možno podľa [1], [2] v rozsiahlejších
jaskyniach zlúčiť do takzvaných „súborov speleochor“. V Brestovskej jaskyni sme vymedzili
asynchrónny

harmonický

konvergentno-divergentný

súbor

speleochor.

Základom

k vymedzeniu a označeniu tohto súboru speleochor (pozostávajúceho zo základných
speleochor A,B,C) sú nasledovné skutočnosti:
1) Asynchrónne (nesúdobé; časovo nesúhlasné) vytváranie jaskynných chodieb vo viacerých
rozličných časových obdobiach je podmienené jednofázovo vzniknutým horným poschodím
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(v súčasnosti visuté jaskynné poschodie) a viacfázovo vytvoreným dolným poschodím (najmä
úsek Vstupná sieň – Zuberecká chodba).
2) Následnosť vývoja tvarov jaskynných priestorov vo všetkých troch speleochorach A,B,C
možno považovať za harmonické, nakoľko prebiehalo rovnakými morfogenetickými
procesmi, najmä koróznou remodeláciou puklín a zlomov s následnou viacfázovou hĺbkovou
fluviálnou eróziou a akumuláciou sedimentov.
3) Priestorové usporiadanie jaskynných chodieb a siení vo všetkých troch speleochorach
je konvergentno-divergentné (zbiehavé – rozbiehajúce sa). Na viacerých miestach sa jaskynné
priestory zbiehajú, prípadne rozbiehajú do okružných v ostrých uhloch zalomených chodbách,
ktoré vytvárajú priestorové slučky.
Hlavnými

znakmi

vyčleneného

asynchrónneho

harmonického

konvergentno-

divergentného súboru speleochor sú v zvislom smere epifreaticky a vadózne remodelované
pôvodne freatické chodby vo vrchnej aj spodnej časti jaskyne, kde v súčasnosti preteká
alochtónny vodný tok, miestami rozčlenený menšími skalnými prahmi a prerušený sifónmi.
Jaskynný vodný tok je na povrchu riečiska vyplnenými plytkými hrubozrnnými štrkmi a v
podloží hlbokými jemnozrnnými riečnymi sedimentmi. Spoločným znakom medzi vyššie
položenými neaktívnymi freatickými chodbami zväčša s nevyrovnaným pozdĺžnym profilom
(Kopečného chodba, Bivakova sieň, Krbová sieň) a spodným aktívnym riečiskom sú niekoľko
metrov hlboké povodňové viacvrstevnaté riečne jemnozrnné sedimentov, ale aj bodový skvap
alebo vcedzovanie autochtónnych vôd v mieste križovania tektonických porúch a drobná
sintrová výplň (sintrové kvaple, brčká, náteky, kôry).
Priestorovú

a

obsahovú

vhodnosť

vyčlenených

speleochor

sme

následne

štatisticky porovnali s celou jaskyňou najmä na základe variačného koeficientu (k)
a koeficientu disperzie (d), ktoré nám umožňujú navzájom porovnať geoekologický obsah
speleochor, presne určiť mieru vnútornej obsahovej geoekologickej rôznorodosti speleochry
a kvantitatívne vyjadriť, ako široko sú v priestore rozložené geoekologické hodnoty (Xj)
v speleotopoch (tab. 1). Nižšie hodnoty (k) a (d) v speleochorach, v porovnaní s celou
Brestovskou jaskyňou, poukazujú na nižšiu geoekologickú variabilitu vyčlenených speleochor
a zároveň potvrdzujú vhodnosť vymedzenia speleochor v Brestovskej jaskyni.
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Tab. 1 Základné štatistické ukazovatele pre Brestovskú jaskyňu a tri základné speleochory A,B,C (obr. 1).
Hodnoty sú vypočítané z váženého priemeru normalizovaných stavových veličín (Xj).

speleochora A

speleochora B

speleochora C

celkovo
Brestovská
jaskyňa

aritmeticky priemer

34,047

16,875

20,521

24,039

minimum

0,743

3,471

0

0

maximum

100,000

37,394

48,084

100

Rozpätie

99,257

33,923

48,084

100

štandardná odchýlka

25,985

10,313

14,140

19,535

variačný koeficient (k)

0,763

0,611

0,689

0,813

koeficient disperzie (d)

0,595

0,594

0,577

0,719

Štatistické ukazovatele hodnôt Xj

Záver
Súhrnný fyzickogeografický (geoekologický) prístup k výskumu jaskýň je výhodný
najmä z hľadiska zachytenia všetkých hlavných väzieb a prírodných procesov prebiehajúcich
v jaskyni a priľahlej krasovej krajine. Pri súhrnnom skúmaní všetkých prírodných prvkov
jaskýň možno na základe systémového prístupu zreteľne rozoznávať zvislé (speleotopy)
a vodorovné (speleochory) usporiadanie prvkov jaskynného geosystému [1]. Praktické
využitie výsledkov našej práce vidíme v ochrane jaskýň a krasu pred nežiadúcou antropickou
činnosťou na základe určenia stability jaskýň [15]. Hlavnou výhodou geosystémového
prístupu pri výskume chorických jednotiek jaskýň je odhalenie najdôležitejších väzieb medzi
prírodnými prvkami jaskyne.
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Somaliland jako příklad de facto státu a možnosti jeho uznání
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Abstrakt
This paper deals with the theoretical concepts of statehood and, in particular, the concept of de facto
state. On this basis the state of Somaliland is defined and characterized in this work. Concepts of international
community`s approach towards de facto states is also discussed. Special attention is paid to interactions between
Somaliland and other countries, especially within the Horn of Africa.

Klíčová slova: Somaliland; de facto státy; suverenita; Africký roh

Úvod a cíle
V důsledku dynamických změn v mezinárodních vztazích v posledních desetiletích se
v mezinárodní politice setkáváme s entitami, jejichž znaky se odlišují od tradičního pojetí
státnosti. V důsledku ozbrojených konfliktů vyhlásily svou nezávislost některé území, kterým
se doposud nepodařilo dosáhnout mezinárodního uznání. Průlomovým okamžikem se stalo
uznání Kosova v roce 2010, které podnítilo diskuze o možnostech uznání dalších států,
existujících de facto.
Cílem této krátké studie je představit teoretické koncepty státnosti, a především pojetí
de facto státu, na jejichž základě lze vymezit a charakterizovat stát Somaliland. Dále bude
pojednáno o různých konceptech přístupů mezinárodního společenství k existenci těchto
zvláštních státních entit. Na příkladu Somalilandu budou ukázány interakce právě těchto
de facto států s ostatními státy, především v regionu Afrického rohu.

Materiál a metody
Stát je tradičně v mezinárodních vztazích podle Montevidejské úmluvy o právech
a povinnostech států, uzavřené roku 1933, chápán jako politická entita, která naplňuje tři
základní kritéria: stálé obyvatelstvo, přesně vymezené státní území, vládu a schopnost
vstupovat do vztahů s dalšími státy. Montevidejská konvence navíc stanoví, že pro politickou
existenci daného státu není rozhodující uznání ze strany jiných států [1].
V oblasti mezinárodního práva je sporné, zda znaky, vyjmenované v Montevidejské
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úmluvě, jsou dostatečné pro to, aby se entita stala subjektem mezinárodního práva.
Předmětem dalších diskuzí je bod 4, týkající se schopnosti vstupovat do vztahů s ostatními
státy. Nové státní útvary proto navíc kromě toho usilují rovněž o uznání ze strany
dosavadních, mezinárodně uznávaných států [2].
Mezi další důležitá kritéria státnosti bezesporu patří suverenita. V důsledku konfliktů
a proměn mezinárodního společenství se v druhé polovině 20. století setkáváme s novými
politickými entitami – státy, které nejsou schopny na svém území plnit své funkce a efektivně
vykonávat moc nad svým obyvatelstvem. M. Riegl vyjmenovává mezi nimi např. kvazi state,
post-colonial state, weak state, failed state, nebo collapsed state. Objevují se také státní entity,
které jsou schopny vykonávat na svém území funkce státu, ale nejsou schopny dosáhnout
mezinárodního uznání a získat vnější suverenitu. Pro takovéto státy se v odborné literatuře
používají termíny de facto state, unrecognized state nebo pseudo state [3].
Termín kvazi state může označovat dva druhy politických entit. V prvním případě se
jedná o stát, který sice disponuje vnější suverenitou, ale není schopen na svém území
vykonávat své funkce. V tomto případě hovoříme o kvazi státu s vnější suverenitou.
V případě, že se jedná o stát, který je sice schopný na svém území vykonávat své funkce,
zajistit obyvatelstvu bezpečnost a sociální služby, ale nedosáhl mezinárodního uznání,
hovoříme o kvazi státu s vniřní suverenitou. Tento koncept kopíruje pojetí de facto států.
V Africkém rohu tak najdeme vedle sebe učebnicový případ jak kvazi státu (Somálská
republika), tak de facto státu (Republika Somaliland).
Podle základní definice Scotta Pegga je de facto stát „separatistická jednotka, která
získala podporu veřejnosti a je schopná poskytovat vládní služby na daném teritoriu, které
dokáže efektivně dlouhodobě kontrolovat“ [4].
Tyto de facto státy vznikají především na základě jednostranného vyhlášení
samostatnosti a odtržení se od původního státu. Dochází tak především v důsledku
ozbrojeného konfliktu, který bývá způsoben určitou, ekonomickou, nebo politickou, formou
diskriminace separatistické jednotky. Pokud se secesionistická skupina rozhodne na svém
ovládaném území vytvořit nový stát, vzniká tak de facto stát [3].
Přístup mezinárodního společenství k de facto státům se opírá o několik konceptů.
Prvním z nich je tzv. „angažovanost bez uznání“ (Engagement without recognition), kdy
dochází ke spolupráci v mnoha politických a ekonomických oblastech s de facto státy
bez nutnosti uznat jejich existenci de iure [5]. Druhým krajním konceptem je úplná ignorace
existence těchto států ze strany mezinárodního společenství. Vzhledem k politické a rovněž
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i ekonomické důležitosti de facto států však tato koncepce není výhodná ani pro jednu stranu.
Ve většině případů se uplatňují jakési umírněné přístupy, kdy dochází k omezené spolupráci
s de facto státy v určitých politických a ekonomických oblastech.

Výsledky a diskuse
Jako příklad de facto státu byl pro případovou studii vybrán Somaliland. Stát
Somaliland vyhlásil jednostranně nezávislost 18. května 1991 na „Velké konferenci severních
národů“ (Shirweynaha Beelaha Waqooyi) ve městě Burco [6]. Vymezil se tak proti Aktu
sjednocení, podepsaném roku 1960, jímž byly spojeny bývalý britský protektorát Somaliland
a italská kolonie Somálsko do jednoho státu. Somaliland se rozhodl z unie vystoupit
v důsledku krvavé občanské války, která se rozhořela nejprve na severu země v reakci
na represivní politiku generála Siada Barreho. Následně se rozšířila také do jižních oblastí
Somálska, kde vedla až ke svržení vlády v Mogadišu a ke krvavým střetům mezi jednotlivými
frakcemi, vytvořenými podle klanového klíče.
Mezinárodní společenství spolupracuje se Somalilandem pouze v omezené míře. Jisté
úspěchy se podařilo dosáhnout somalilandské vládě v diplomatické oblasti. V Hargeyse,
hlavním městě Somalilandu, existuje liaison office Etiopské federativní republiky a naopak
Somaliland má své zastupitelské úřady v etiopské Addis Abebě, ale také v Londýně, nebo
v jihoafrické Pretorii. Tyto úřady však nemají diplomatický status definovaný ve Vídeňské
úmluvě o diplomatických stycích [7].
Mezinárodní komunita se staví k možnostem uznání Somalilandu velice odmítavě,
protože se státy obávají, že svým uznáním Somalilandu by se podílely na rozpadu Somálska.
Další obavou je vytvoření jakéhosi precedentu vzniku nových států v Africe. Africká unie
totiž ve své Chartě, která byla vydána již v roce 1963 při vzniku Organizace africké jednoty,
odmítá změnu hranic a zasazuje se o jejich zachování v podobě, jak byly navrženy
koloniálními mocnostmi [8].
Mezinárodní společenství se rovněž obává, že by uznání Somalilandu mohlo vést
k další teritoriální fragmentaci bývalé Somálské republiky. Separatistické tendence
potenciálně hrozí také v Puntlandu, a případně v dalších oblastech, jako např. v Galmudugu.
Somalilandská politická reprezentace odmítá být spojována s jižním Somálskem, které
se stále potýká s konflikty mezi jednotlivými mocenskými skupinami. Nepodílela se nikdy
na mírových jednáních, která byla podporována ze strany mezinárodních organizací, jako
OSN, nebo IGAD (Mezivládní úřad pro rozvoj). Výsledkem těchto jednání byl vznik
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somálské vlády, tzv. Přechodné federální vlády (TFG), která vystupuje díky svému
mezinárodnímu uznání jako legitimní reprezentant celého Somálska. Její delegace zasedá
v klíčových globálních i regionálních organizacích, jako OSN nebo Africká unie [9].
Pro Somaliland jsou velice důležité vztahy s dalšími státy v regionu. Okolní země,
Džibuti a Eritrea, se staví k uznání Somalilandu odmítavě. Džibuti dokonce v roce 2000
hostilo konferenci v Artě, která měla přispět k mírovému řešení konfliktu v Somálsku a
obnovení somálské jednoty. Naproti tomu Etiopie, přestože doposud existenci Somalilandu
neuznala, spolupracuje se somalilandskou vládou na mnoha úrovních. Uznává somalilandské
pasy a uzavřela se somalilandskou vládou několik dohod o obchodu a dopravě. Navíc Etiopie
po odtržení Eritreji využívá přístav Berbera na somalilandském pobřeží [9]. Etiopie však
těžko bude státem, který Somaliland uzná jako první. Je totiž důležitým významným
politickým partnerem somálské Přechodné federální vlády, která si nárokuje území celé
bývalé Somálské republiky, a navíc je Addis Abeba sídlem Africké unie, která vznik nových
států v Africe rezolutně odmítá.

Závěr
Somaliland patrně nezíská mezinárodní uznání své státnosti, dokud se pozornost
mezinárodních organizací a celého mezinárodního společenství neobrátí na oblast Afrického
rohu, ať už díky snahám somalilandské politické reprezentace, nebo z příčin na ní
nezávislých. Uznání Somalilandu by mohlo napomoci řešení konfliktu v Somálsku a celém
Africkém rohu. Somaliland by mohl působit jako jakýsi příklad úspěšného státu, kterému se
podařilo překonat klanové rozdíly v zemi a dosáhnout mírové koexistence všech původně
znepřátelených skupin. Navíc pokroky v bezpečnostní a ekonomické politice, kterých se
podařilo somalilandské vládě dosáhnout, jsou dalším dokladem, že je, přinejmenším na
africké poměry, úspěšná. Pokud by se jí podařilo dosáhnout uznání, mohly by se
v Somalilandu otevřít dveře zahraničním investicím, například do ropného průmyslu, ku
prospěchu nejen Afrického rohu, ale i celého mezinárodního společenství.
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Abstrakt
Samospráva v kontexte rozvoja samosprávneho územia zohráva najdôležitejšiu úlohu predovšetkým
v zmysle rozhodovacích právomocí a predstavuje dôležitý a determinujúci prvok možného napredovania regiónu.
Cieľom predkladaného príspevku je poukázať na úlohy samosprávy pri rozvoji regiónu Schladming, poukázať na
súčasný stav a perspektívy rozvoja predmetného regiónu z aspektu pripravovaných projektov.

Kľúčové slová: Schladming, samospráva, rozvoj

Úvod a formulácia cieľa
Schladming je mesto v Rakúsku v spolkovej krajine Štajersko v okrese Liezen a
v politickej expozitúre Gröbming. Stredisko patrí medzi päť najväčších lyžiarskych oblastí.
Vo vzťahu k administratívnym hraniciam môžeme v rámci makropolohy hodnotiť polohu
strediska Schladming vo vzťahu k štátnym hraniciam Rakúska, v rámci mezopolohy vo
vzťahu k hraniciam spolkovej republiky a v rámci mikropolohy k hraniciam okresu. V tomto
smere mesto Schladming sa rozprestiera v strede Rakúskej spolkovej republiky. Rakúsko sa
člení na 9 spolkových krajín, pričom Schladming patrí do spolkovej republiky Štajersko.
V rámci spolkovej republiky Štajersko je situovaný v jeho severozápadnej časti – v okrese
Liezen, ktorý predstavuje jeden zo sedemnástich okresov v rámci spolkovej republiky
Štajersko. V rámci okresu Liezen leží v jednej z dvoch politických expozitúr nazývanej
Gröbming. Pod pojmom politická expozitúra možno rozumieť špecifický prípad
administratívnej jednotky v Rakúsku. Ako ekvivalent možno použiť pojem podokres. Ide
vlastne o územie podliehajúce špeciálnej expozitúre – úradu (vlastného) okresného úradu.
V minulosti bolo takýchto území viac, dnes však už existujú len dve, obe v rámci okresu
Liezen – politická expozitúra Bad Aussee a politická expozitúra Gröbming. Samospráva
mesta Schladming sa angažuje pri rôznych akciách, ktoré sa konajú v meste a pracuje na
rôznych programoch, ktoré slúžia na prilákanie návštevníkov nie len z Rakúska, ale aj
z rôznych kútov Európy a sveta. Cieľom príspevku je poukázať na úlohu a pozíciu
samosprávy pri rozvoji regiónu s následnou konkretizáciou realizovaných a pripravovaných
projektov predstavujúcich primárne elementy determinujúce rozvoj predmetného regiónu.
Aktuálnosť témy je zrejmá predovšetkým z aspektu využívania rozhodovacej moci, ktorá sa
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primárne sústreďuje do rúk predstaviteľov samosprávy, pričom sa snažíme poukázať na široké
možnosti využívania tejto moci na príklade predmetného regiónu, čo v konečnom dôsledku
môže slúžiť ako príklad viacerým samosprávam aj napríklad v Slovenskej republike.
Materiál a metódy
Metodologický rámec výskumu bol založený dominantne na terénnom výskume
v predmetnom území. Jednotlivé údaje vychádzajú z oficiálnych štatistík Rakúskej republiky
a samostatných štatistických zisťovaní regionálnych a lokálnych samospráv. Dôležitou
súčasťou výskumu bolo viacero expertných rozhovorov s čelnými predstaviteľmi samosprávy
Schladmingu, najmä primátorom a vybranými predstaviteľmi zastupiteľstva.

Výsledky a diskusia
Cestovný ruch patrí k hlavným parciálnym elementom hospodárskeho systému regiónu
Schladming, čo je výsledkom kladného prístupu samosprávy k riešeniu súvisiacich
problémov. Práve cestovný ruch a turizmus bývajú centrom záujmu viacerých samospráv [1].
Viacerí autori akcentujú význam turizmu práve vo vzťahu s prílevom finančných prostriedkov
do rozpočtov samospráv [2]. Aktivity samosprávy predstavujú široký okruh navzájom
súvisiacich problémov rôzneho, predovšetkým finančného charakteru [3]. Nakoľko ide
o pomerne rozsiahly problém, obmedzíme sa v tomto príspevku na podľa nášho názoru
najvýznamnejšie aktivity a projekty samosprávy, ktoré predstavujú hlavné determinanty
rozvoja sociálnej infraštruktúry. Medzi najatraktívnejšie patria preteky automobilových
veteránov známe pod názvom Ennstal Classic & Planai. Preteky sa každoročne uskutočňujú
už od roku 1982. Štart pretekov je v obci Gröbming v Štajersku. Trasa vedie cez serpentíny na
ceste Stoderzinken, pokračuje po náhornej plošine Postalm a ďalej po vysoko položených
oblastiach Dachstein Tauern (Sölkpass) a. Nockalmstraße, pokračuje popod skalnú bariéru
Gesäuse a cieľ pretekov je už zvyčajne v meste Schladming. V meste sa už tradične
organizujú preteky v nočnom slalome. Preteky majú už svoj každoročný termín a to
v poslednom týždni v januári. Na tieto preteky sa pravidelne prichádza pozrieť asi 70000
návštevníkov. Ďalším lákadlom pre návštevníkov je Schladmingský karneval, ktorý už má
170 ročnú tradíciu. Nie len domácim, ale aj návštevníkom, počas letnej sezóny spríjemňujú
pobyt utorňajšie hudobné večery, ktoré sa konajú v každej tamojšej kaviarni. Pekným
kultúrnym zážitkom sú piatkové koncerty „pod šírim nebom.“ Každý piatok počas letnej
sezóny hrá domáca kapela nie len tradičnú regionálnu hudbu. Vstup na tieto koncerty je
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voľný. Pre náročných vyznávačov klasickej hudby sú určené koncerty začiatkom júla na ktoré
sú pozvané orchestre z celého sveta. Návštevníci, ktorí majú radi adrenalín, fanúšikovia
a športovci sa stretávajú v Schladmingu pri príležitosti Finále svetového pohára v zjazde na
horskom bicykli. Schladming sa snaží prilákať návštevníkov aj na Vianoce. Aj keď väčšina
návštevníkov v tomto čase príde do tejto oblasti kvôli zimným športom, Schladming sa snaží
aj o to, aby ich návštevníci nasali Vianočnú atmosféru prostredníctvom vianočných trhov
a vianočných koncertov. V oblasti „rodinných dovoleniek“ samospráva mesta Schladming má
pripravených mnoho zaujímavých ponúk. Základnou ponukou pre deti, ktoré sem prichádzajú
za zimnými športmi je, že si môžu vybrať z 11 detských lyžiarskych škôl. Na výber majú
takisto buď celodenný kurz s inštruktorom a v tomto kurze je zahrnutá aj strava a pitný režim
pre dieťa, alebo poldenný kurz. Pre detských lyžiarov začiatočníkov sú v regióne vystavané
špeciálne areály: Na vrchu Reiteralm je detský areál s špeciálnym detským vlekom, na
Hochwurzene a Planai sú takzvané Hopsi Kinderlandy. Pri zaplatení dvoch šesťdenných
skipasov je jeden detský šesťdenný skipas zadarmo a zároveň v ňom má dieťa aj rôzne iné
atrakcie zadarmo, alebo so zľavou. Schladming je síce známy ako obľúbené lyžiarske
stredisko, ale letná turistika, v regióne Schladming – Dachstein sa považuje ako jedna
z najkvalitnejších v Rakúsku. Návštevníkov tu čaká pôvodná, neporušená krajina, sýtozelené
alpské údolia, vápencové steny ľadovca Dachstein a obrovský počet vrcholov spolu s 300
horskými jazerami. Samospráva sa v tejto oblasti činí tým, že pre svojich návštevníkov
pripravuje atrakcie sezónnej turistiky pre jar, leto, pre jeseň a aj pre zimu na ľadovci
Dachstein. Každoročne sa samospráva zapája do vytvorenia programu pre otvorenie
turistickej sezóny. Otvárací program pre otvorenie letnej turistiky pre rok 2011 pozostáva zo
šiestich dní v termíne od 6. – 12. júna 2011. Program pozostáva z každodennej turistiky, ktorá
je prispôsobená jednotlivým kategóriám ľudí. pre všetkých účastníkov sú pripravené hudobno
– zábavné večery. Medzi aktivity samosprávy takisto patrí zabezpečenie úpravy turistických
chodníkov a mapovanie nových turistických chodníkov. Momentálne je v regióne vyše 1000
kilometrov turistických chodníkov, ktoré sú rozdelené podľa dĺžky turistiky, a náročnosti.
Špecialitou regiónu počas letnej sezóny je karta zliav takzvaná Sommercard. Každoročne
počas letnej sezóny, presnejšie od 28. mája – 26. októbra obdrží návštevník pri ubytovávaní
v ubytovacom zariadení ktoré má podpísanú zmluvu s turistickou spoločnosťou v regióne
kartu zliav – Sommercard. Sommercard je pre návštevníka platná počas celej doby jeho
pobytu v regióne. Pre deti a mládež do 18 rokov je pripravená KidsCard. Držiteľ takejto karty
si môže vychutnať pobyt „all inclusive“, pretože môže zadarmo využiť lanovku na ľadovec
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Dachstein (raz za 7 dni), všetky ostatné lanovky, aquacentrum, prírodné kúpaliská, horské
cesty, ktoré sú v inom prípade spoplatnené, kompletnú autobusovú dopravu v regióne, ďalej
môže využiť voľné vstupy do múzeí a mnoho detských a voľno časových programov ako
napríklad minigolf. Okrem atrakcií, ktoré majú návštevníci a zároveň držitelia Sommercard
zadarmo, môžu využiť ešte ďalšie atrakcie, ktoré nie sú síce zadarmo, ale poskytujú zľavy až
okolo 50%. Medzi takéto atrakcie patrí: Rafting, Paragliding, Jeepsafari, Tenisové kurty,
Golfové ihrisko a mnoho ďalších. V Schladmingu je vynikajúco vybudovaná športová
infraštruktúra. Majú bohaté skúsenosti pri organizovaní každoročného nočného slalomu kde
pravidelne prichádza viac ako 50000 návštevníkov. Momentálne prebiehajú prípravy na
Majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní, ktoré sa budú konať v Schladmingu v roku 2013 a
pochybnosti o tom, že by sa Majstrovstvá sveta nekonali v profesionálnom prostredí nie sú na
mieste. Schladming, spoločne s Planaiom, spolkovou republikou Štajersko, za pomoci
Rakúskej vlády a Rakúskej lyžiarskej federácie vyvinuli architektonický balík, ktorý je od leta
2009 v realizácií. Ako prvá sa začala budovať cieľová stanica Planet – Planai 11. 4. 2010,
ktorá bola zároveň aj dokončená v tom istom roku a to konkrétne 26. 11. 2010. Prestavba
stanice stála približne 13 miliónov Eur. Cieľová stanica je stanicou nie len pre lanovku na
vrch Planai (Obr. 1), ale zároveň je to cieľový úsek pre lyžiarov a pretekárov na horskom
bicykli, mediálnym a vedúcim centrom počas pretekov ,sídlom komentátora a taktiež je tu
vybudované Beachvolleyballové ihrisko. Ďalším bodom v architektonickom projekte je tzv.
Palubný servis a Cieľ víťaza (Obr. 2). Začiatok stavebných prác Palubného servisu je
datovaný na jar 2011 a stavba by mala byť dokončená v novembri 2011. Táto stavba sa má
nachádzať v priestoroch štadiónu Planai a slúžiť má na bezproblémový prejazd cieľovou
čiarou na rôznych pretekoch. V priestoroch tohto štadióna a taktiež zahŕňa potrebné
skladovacie priestory. Cieľ víťazov by mal stáť do roku 2012. Brána bude trvalou pamiatkou.
Presná architektúra nie je zatiaľ úplne presne stanovená. Veľmi dôležitou stavbou pre vyspelé
lyžiarske stredisko akým Schladming je, je budova mediálneho centra. Jej výstavba sa začala
v auguste v roku 2010 dokončenie je plánované na koniec roka 2011. Cena tejto stavby sa
vyčísluje na 15 miliónov Eur. V suteréne tejto stavby je plánovaných 101 parkovacích miest,
na prvom poschodí sa nachádza plánovaná malá sála s kapacitou 280 osôb, galéria a štyri
konferenčné miestnosti. Na druhom poschodí bude plánovaná hudobná skúšobňa a malé
kancelárske priestory. Mediálne centrum spĺňa predstavy medzinárodného tlačového centra
pre 800 zástupcov médií, požiadavky TV vhodnosti podľa ORF, zahŕňa priestory pre tlačové
konferencie, stretnutia a rozhovory a jeho lokalizácia je v centre diania, teda v bezprostrednej
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blízkosti štadiónu Planai. Nie len účastníkom pretekov, ale aj obyvateľom a návštevníkom
Schladmingu bude slúžiť Atletický štadión. Začiatok výstavby je stanovený na jar 2011,
dokončenie základov potrebných pre Majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní (2013) sa
stanovuje na leto 2012 a úplné ukončenie stavby je na jeseň 2013. Cena Atletického štadiónu
prevyšuje sumu 2, 64 milióna Eur. Štadión zahŕňa tréningové centrum s umelým povrchom,
hlavnú tribúnu, šatne so sociálnymi jednotkami, reštauračné zariadenie, telocvičňu pre školské
aktivity, atletické bežecké dráhy. S architektonickými plánmi prišla do Schladmingu aj
Rakúska železničná spoločnosť. Dokončenie stavebných prác je plánované na rok 2012 a cena
výstavby je približne 13,48 milióna Eur. Železničná spoločnosť si dala za úlohu sprístupniť
všetky budovy, ktoré pod ňu spadajú hendikepovaným osobám, vystavať proti hlukové steny
v celom okrese, rozšíriť stanice o výťahy a rôzne prepravné zariadenia na batožinu,
modifikovať železničné trate a prispôsobiť stavby kapacitám osôb ktoré so sebou prinášajú
rôzne akcie usporadúvané v Schladmingu ako napríklad Majstrovstvá sveta v zjazdovom
lyžovaní a Nočný slalom. Už v dnešných časoch mesto Schladming podniká kroky, ktorými
nie len že napĺňa plány stanovené do roku 2013, ale momentálne už prebiehajú konferencie
a prezentácie projektov, ktoré majú mestu zabezpečiť ďalší rozvoj do roku 2030. Pri napĺňaní
projektov aktéri nezabúdajú na to, aby boli šetrní k životnému prostrediu, zároveň
zabezpečujú rozvoj ich kultúrnej krajiny a všetky projekty sa napĺňajú v úzkej spolupráci
s obyvateľmi mesta Schladming.

Obr. 1 Cieľová stanica Planet – Planai

Obr. 2 Ilustračný záber na palubný servis a cieľ víťazov

Záver
Môžeme konštatovať, že participácia samosprávy v kontexte rozvoja nielen mesta ale
aj celého regiónu je na nadštandardnej úrovni, resp. snaha o maximalizáciu možností
využívania prostriedkov na rozvoj územia je zrejmá, čo dokumentuje aj viacero projektov,
z ktorých sme sa aspoň zlomok pokúsili v príspevku predstaviť a ktoré podľa nášho názoru
predstavujú najvýznamnejšie determinanty budúceho rozvoja regiónu. Popri organizovaní
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každoročných pretekov v zjazdovom lyžovaní, presnejšie v nočnom slalome, si v roku 2013
naplní hneď prvú a najdôležitejšiu úlohu a tou je, že usporiadajú Majstrovstvá sveta
v zjazdovom lyžovaní. Od tohto momentu nasleduje snaha o udržanie frekvencie
usporadúvania majstrovstiev sveta v rôznych iných športových odvetviach a vekových
kategóriách. Podľa návrhov predstavenstva mesta Schladming ostatné podujatia by sa mali
konať mimo hlavnej sezóny, aby sa zabezpečil pravidelný príchod návštevníkov.
Koncentráciou aktivít v zimnej sezóne na ústredný produkt Ski-Alpin a v letnej sezóne na
ústredný produkt pešej turistiky a doplnkových aktivít sa podarilo preukázať viac
kompetentnosti a zaručiť efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov. Pre navŕšenie
financií z cestovného ruchu v Schladmingu je základom zabezpečiť úplnú prevádzku v zimnej
sezóne a posilniť prevádzku v letnej sezóne, preto sa marketingový rozpočet delí presne na
polovicu. Veľmi dôležité je, aby sa objem financií zo zimnej sezóny v najbližších štyroch
rokoch mierne zvýšil a aby sa využil rastový potenciál v letnej sezóne, na čo by mal v dnešnej
dobe napomôcť tzv. Online – Marketing. Pre udržanie sa v špici medzi centrami zimného
cestovného ruchu je pre Schladming potrebné, aby svoje produkty ročne inovovali, to
znamená, aby prichádzali každoročne s novými, čoraz výhodnejšími ponukami pre svojich
návštevníkov. Snažia sa teda o to, aby každoročne inovovali aspoň jednu ponuku počas
zimnej sezóny a jednu ponuku počas letnej sezóny. Aby stredisko bolo naďalej vnímané
v nadregionálnom meradle je potrebné, aby sa o ňom písalo v novinách, aby mali ročné
tlačové témy [4].
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Evaluation of future highway accessibility in the Bratislava city region
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Abstract
The paper deals with future highway accessibility in all respective districts of Bratislava city. The
operational possibilities of GIS analysis (specifically the sub-group of analyses generally referred to as Network
Analysis) are used on a large scale. Using the Land Use Plan data, the highway accessibility (time- and distancebased measurements) has been evaluated. In order to perform such evaluations, some specific methods, including
Voronoi tesselation, network allocation, cost-isoline creation and Steiner-tree routing, were utilized. The
potential benefits of proposed highway construction in comparison to current state are described in the
concluding part of the paper.

Keywords: highway, network graph, network allocation, Land Use Plan

Foreword
Progress, in general, is considered as a dynamic phenomenon, that cannot be stopped.
Consequences of such progress may currently be observed quite clearly in the tertiary sector of
national economy, comprising also road transport. A very basic characteristic of the third
sector is the production of services (“intangible goods”) instead of end products. Transport, as
a way of being moved from start to destination, could serve as a good example of such
service. Its subset, the road traffic, is a problem which we have decided to focus on. The
impacts of the road traffic are not just of economic matter, but also exhibit some sort of
demographic importance. Besides the distribution of goods, this kind of traffic supports the
daily commutation to school or work. One of the many requirements to be met, in order to
keep the road traffic free of collapse, is a well designed and continuously maintained
infrastructure of road network. Following the global trend of continuous quality-increase
oriented effort, the time spent while being en-route is expected to shorten. This can be
achieved by speeding up the transport. In terms of road networks this would mean building-up
new highways or increasing the density of already existing highway networks.
The main objective of the paper is to evaluate the benefits of proposed highway
construction (according to the Land Use Plan) in context of travelling shorter distances /
travelling shorter time from city district centres to the nearest highway junction. To meet this
objective, we compared the current highway coverage and the future coverage as described in
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the Land Use Plan. This plan was approved May, 31th 2007 and it has been agreed to serve as
a main development guide until 2030 [1].

Methodology
A complex set of tools and procedures, generally referred to as “GIS Analysis” offers
solutions for numerous geography- or space-related problems. The GIS Analysis subset, called
“Network Analysis” proved its suitability perfectly when we attempted to identify the most
efficient routes or paths for allocation of services. This involves finding the shortest or leastcost manner in which to visit a location or a set of locations in a network. The “cost” in a
network analysis is frequently distance or travel time. Network Analysis can be also used to
optimize the allocation of resources [2].
Independently of “cost”, specific vector data (network graphs), are utilized to perform
the Network Analysis. A network graph consists of two basic element types: points (graph
vertices = “nodes”) and connections between these points (graph edges = “arcs”), forming a
simple model of transportation (road) network when joined together. An edge is specified by
two vertices at its ends. A vertex is specified by its position and a number of edges entering
this vertex. The latter of these two properties defines whether a network is traversable or not.
A traversable network contains either no odd vertices, or exactly two odd vertices (vertex with
odd number of “arcs meeting each other”). In all other cases the network is not traversable.
The information is very important when solving network-related problems [3].

Results
The network analysis has been carried out as a computer-aided task using an opensource software Quantum GIS (the Copiapó (1.6.0) version). Following types of analyses were
applied:
• Simplified subnet allocation using Thiessen polygons; road shape not taken into
account.
• Subnet allocation; road shape taken into account.
• Network division into bands between cost isolines.
• Finding the least-cost route between city district centroid and the nearest highway
junction.
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The strategy of applied solution is outlined in Fig. 1, and complies to the standard stage
sequence of geographic data manipulation as defined in [4].

Land Use Plan - LUP
(Raster Data)

City district boundaries
(Feature Data: Polygons)

Legend:
Feature Data

QGIS: LUP Georeferencing

Raster Data
Georeferenced LUP
(Raster Data)

Process
Document

QGIS: Road network digitization

Road network - RN
(Feature Data: Polylines)

QGIS: Hwy junction digitization

Highway junctions
(Feature Data: Points)

QGIS: District centroids
digitization

District centroids
(Feature Data: Polylines)

GRASS GIS: Thiessen
polygons - TP (v.voronoi)

Subnets by TP methods
(Feature Data: Polylines)

GRASS GIS: Road network
allocation (v.net.alloc)

Subnets by allocation
(Feature Data: Polylines)

GRASS GIS: RN segmentation
based on isolines
(v.net.iso)

Subnets created by
cost isolines
(Feature Data: Polylines)

GRASS GIS: Optim. routing from
district centre to hwy junction
(v.net.steiner)

Optimal paths created
by Steiner tree method
(Feature Data: Polylines)

GRASS GIS: Network
graph creation (v.net)

Cartographic
models

Fig. 1 Workflow chart: Future highway accessibility evaluation.

Completing the works necessary for data collection (digitization) and data integration
(network graph creation), is followed by data processing and new-data generation:

Step 1: The current (2011) highway coverage and the future (2030) highway coverage as
described in the Land Use Plan was compared. The outcome can be seen in Fig. 2.

Fig. 2 The highway network in the Bratislava city region. The current state (left) and the future state (right).
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Step 2: Using the Voronoi tessellation [5] approach (the Thiessen Polygon method) candidate
tributary areas (which streets “belong” to inspected highway junction, in terms of travelling
the shortest time/distance to access the highway) were delineated for the existing and also for
the future junctions. - Fig. 3.

Fig. 3 The tributary areas (2011 on the left; 2030 on the right) delineated by the Thiessen polygon method.

This type of analysis provides only a very basic imagination of the spatial distribution of
tributary areas – distortion of distance may occur. Elimination of such inaccuracies was solved
in Step 3.
Step 3: A more sophisticated subnet allocation (taking road shape into account) was
performed. The outcome is illustrated in Fig. 4.

Fig. 4 The tributary areas (2011 on the left; 2030 on the right) delineated by the network allocation method.

Step 4: Another interesting parameter, which value could be measured for each tributary area,
is the distance from its centre (= junction). This works similarly as a sequential buffer zone
creation (with constant threshold increment), however it provides results of higher fidelity.
Using such values, it enabled us to create cost isolines and respect the phenomenon of
anisotropy at the same time – Fig. 5.
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Fig. 5 Cost isolines from junction; step = 1000m.

Step 5: In the final analysis stage the optimal routing (utilizing the Steiner tree algorithm [6])
from “Rača” district centroid to the nearest junction, both for presence and for future was
compared. An improvement in shortening of distance needed to drive is quite apparent at first
look on Fig. 6.

Fig. 6 Optimal route from district centroid „Rača“ to the spatially nearest highway junction (2011 on the left,
2013 on the right)

Conclusion
The Network Analysis presents a powerful way for assessing the impacts of the
highway construction. Having assessed the impacts, there can be stated, that areas influenced
by the highway construction to the utmost, are those peripheral districts located in northern,
north-eastern, eastern and south-eastern positions of Bratislava city region. Future highway
junctions will improve the highway accessibility mainly for the citizens from Marianka and
Záhorská Bystrica districts (currently the closest junction is 6 km far, however according to
the Land Use Plan it will be 2 km only, in the future), the citizens from Rača district (route
length to the closest junction will be shrunk by approx. 5km) and the citizens living in the
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southern part of Podunajské Biskupice district. By comparing the two options (presence vs.
future) of the optimal route in case of the Rača district , we have found out, that a citizen
living at present in this district has to drive a distance of 8200 metres (taking at average speed
50 kph only 9 minutes and 45 seconds) to access the highway, while in future this distance
might shrink to only 3500 metres (which would, at the same average speed, take only 5
minutes and 25 seconds of the driving time).
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Analýza morfometrických parametrov lavínovej dráhy
Južné Steny v Malej Fatre
Lucia Szalmová
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Abstrakt
Zámerom predkladaného príspevku je analyzovať vybrané morfometrické parametre (sklon georeliéfu,
orientácia voči svetovým stranám a horizontálna krivosť reliéfu), ktoré najviac podmieňujú vznik lavín. Analýza
je uskutočnená na príklade modelovej lavínovej dráhy Južné Steny v pohorí Malá Fatra, konkrétne v jej
Krivánskej časti. V práci je tiež opísaná metodika tvorby samotných výsledných máp v programe ArcGIS.
Počítačovému spracovaniu dát predchádzal terénny výskum zameraný na zber údajov o polohe jednotlivých
zameraných bodov a taktiež rekognoskácia terénu skúmaného územia.

Kľúčové slová: analýza; mapovanie; lavíny; morfometrické parametre; Malá Fatra; Južné Steny

Úvod a formulácia cieľa
Problematika lavín je v súčasnej dobe dosť aktuálna a pre človeka predstavuje tento
prírodný fenomén v zimných, ale aj v jarných mesiacoch neustálu hrozbu. Aj z tohto dôvodu
je vhodné venovať lavínovej problematike väčšiu pozornosť, robiť komplexnejší výskum.
V zahraničí sa o to snažia, okrem iného, aj spôsobom modelovania samotných lavín. Existujú
viaceré predpovedné modely (napr. RAIFoS), ktoré na základe snehových profilov, informácií
o pozorovaných lavínach a údajov z meteorologických staníc dokážu vypočítať lavínové
ohrozenie. Taktiež existujú modely, ktoré počítajú predpokladaný dosah lavíny, rýchlosť
prúdenia a veľkosť tlaku vzniknutého pri zrážke (napr. RAMMS). Základom celého výskumu
je potreba databázy lavínových dráh, čiže potenciálnych miest, kde k pádu lavíny môže dôjsť
resp. už na tých miestach bola lavína v minulosti pozorovaná. Takisto sú nevyhnutné
pravidelné merania v teréne, tvorba snehových profilov, zaznamenávanie údajov o počasí
a pod. Keďže faktorov, ktoré vplývajú na vznik lavín je veľa a navzájom sa ovplyvňujú, je aj
záber samotného výskumu dosť široký. Rozoznávajú sa dve základné skupiny faktorov vzniku
lavín. Na jednej strane sú to klimatické podmienky, súvisiace so všeobecnou cirkuláciou
ovzdušia, so zemepisnou polohou a taktiež aj s členitosťou reliéfu. V súlade s Kňazovickým
[1] sa za najdôležitejšie meteorologické prvky, vplývajúce na vznik lavín, považujú zrážky,
vietor, teplota vzduchu a slnečné žiarenie. Druhou veľkou skupinou sú morfologické
podmienky vzniku lavín. Z topografických prvkov má význam najmä sklon svahu, jeho
expozícia voči vetru a slnečnému žiareniu, členitosť reliéfu a v neposlednom rade aj
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nadmorská výška. Tejto druhej skupine venujeme v predkladanom príspevku hlavnú
pozornosť. Cieľom príspevku je analyzovať a detailne charakterizovať modelovú lavínovú
dráhu z morfometrického hľadiska a štatisticky zhodnotiť získané a spracovávané údaje.
Podľa internej databázy lavínových dráh Strediska lavínovej prevencie (SLP) v Jasnej sa
v skutočnosti jedná o dve dráhy, ktoré sa nachádzajú v hlavnej doline Šútovského potoka,
v lokalite Stienky a sú evidované pod poradovými číslami 12 a 13 (obr. 1). V nadmorskej
výške približne 1180 m sa spájajú do jednej a v závere vytvárajú spoločnú akumulačnú zónu.
V príspevku narábame so spomínanými dráhami ako s jedným celkom, jednou lavínovou
dráhou s pracovným názvom Južné Steny (keďže odtrhové pásmo leží neďaleko kóty Steny –
južný vrchol). Študované územie je lokalizované v Krivánskej časti pohoria Malá Fatra.
12

13

Obr. 1: Lavínová dráha Južné Steny (zdroj SLP)

Materiál a metódy
V prvom kroku nášho výskumu bolo potrebné lavínovú dráhu zamerať a presne
vymedziť. Keďže sledované územie leží v relatívne schodnom a dostupnom teréne, bolo
možné vykonať priamu rekognoskáciu terénu a zaznamenať pozorované morfologické
zvláštnosti. Taktiež sa nám podarilo pomocou prístroja GPS so submetrovou presnosťou
dosahujúcou 1,5 m (pre naše účely dostačujúcou) zachytiť body vymedzujúce dráhu (s
výnimkou spodnej časti transportnej zóny, ktorá je husto zarastená krovinatou vegetáciou).
V druhom kroku nasledovalo počítačové spracovanie a vyhodnotenie údajov. Podľa
fotografií z terénu a bodov zameraných prístrojom GPS sme v programe ArcGIS 9.2
vymedzili hranice skúmanej lavínovej dráhy. Vznikla nám tak vektorová vrstva *.shp, ktorá sa
dá nakladať na rastrové vrstvy. Pre náš výskum bolo potrebné zostrojiť niekoľko rastrových
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máp. Základom pre ďalšie výpočty bol digitálny model reliéfu (DMR), vytvorený na základe
zvektorizovaných vrstevníc naskenovanej Základnej mapy SR v mierke 1 : 10 000 poskytnutej
Geodetickým

a kartografickým

ústavom

Bratislava. Vrstevnice boli zvektorizované

v programe R2V a bol im priradený atribút nadmorskej výšky. Následne sme z takto
získaných vrstevníc v programe ArcGIS vytvorili DMR. ArcGIS ponúka viacero
interpolačných metód tvorby DMR – kriging, spline, IDW (Inverse Distance Weighted), Topo
to Raster a iné. My sme využili interpolačnú metódu Topo to Raster. Na základe takto
vytvoreného DMR sme ďalej vytvorili mapy sklonu, orientácie a horizontálnych krivostí
georeliéfu. Pomocou nástroja Contour sme si vytvorili vektorovú vrstvu vrstevníc
s intervalom 25 m, slúžiacu na lepšiu orientáciu. Týmto sme získali všetky potrebné mapové
podklady, ktoré boli v ďalšom kroku vyhodnocované na základe štatistickej analýzy
v programe ArcGIS.

Výsledky a diskusia
Samotná lavínová dráha Južné Steny zaberá plochu 0,24 km2 a leží v rozpätí
nadmorských výšok 1 604 – 868 m. Strednú hodnotu (medián) predstavuje nadmorská výška
1 236 m, najčastejšie sa vyskytujúca hodnota (modus) je výška 1 480 m, priemerná nadmorská
výška je 1 339 m. Tieto hodnoty nám dávajú jasnejšiu predstavu, v akých polohách sa
pohybujeme a pracujeme. Prevýšenie 736 m pri celkovej dĺžke dráhy približne 1 500 m
predstavuje dobrý potenciál pre gravitačné geomorfologické procesy.
Pri mape sklonov georeliéfu (obr. 2) sme svahy rozčlenili do 5 intervalov – <0° až
10°>, (10° až 30°>, (30° až 35°>, (35° až 40°>, (40° a viac stupňov). Prvý interval
reprezentuje takmer nulové riziko vzniku lavín. Zvyšné intervaly boli zvolené podľa
Pracovnej skupiny európskych lavínových služieb, ktorá na základe týchto sklonov
kategorizuje svahy ako mierne strmé, strmé, veľmi strmé a extrémne strmé [2]. Minimálny
sklon pre skúmanú dráhu je 11°, maximálny 42°, priemerný 31,5° a najčastejšie sa vyskytujúci
34°. Na základe toho môžeme Južné Steny považovať za dráhu so strmými svahmi v súlade so
spomínanou kategorizáciou.
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Obr. 2: Sklony georeliéfu

Orientácia reliéfu voči svetovým stranám ovplyvňuje množstvo dopadajúceho
slnečného žiarenia na povrch (oslnené a zatienené svahy) a taktiež smer vetra (náveterné
a záveterné svahy). Jeho význam väčšinou stúpa so zväčšovaním sklonu reliéfu. Na určenie
orientácie svahov boli zvolené nasledovné kategórie: S (337,5° - 22,5°>, SV (22,5° - 67,5°>,
V (67,5° - 112,5°>, JV (112,5° - 157,5°>, J (157,5° - 202,5°>, JZ (202,5° - 247,5°>, Z (247,5°
- 292,5°>, SZ (292,5° - 337,5°>. Z mapy (obr. 3) jasne vidieť, že na študovanej lavínovej
dráhe prevláda V až JV expozícia. Práve takéto expozície majú v dôsledku prevládajúceho SZ
prúdenia vzduchu za následok častý výskyt lavín [3].

Obr. 3 : Orientácia reliéfu voči svetovým stranám
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Horizontálne formy georeliéfu sú vyjadrené krivosťou vrstevníc. Zakrivenie vrstevníc
vyjadruje zmenu orientácie georeliéfu v smere vrstevníc a teda aj zmenu smeru toku látky
a energie. Pri konkávnych formách ako sú napríklad doliny alebo iné depresné formy je
spádnicová sieť koncentrická, čiže sa tok látky a energie v smere spádu sústreďuje.
U konvexných foriem reliéfu akými sú rôzne vyvýšeniny či chrbty, je spádnicová sieť
excentrická a dochádza k rozptylu toku látky a energie [4]. Aj na mape študovaného územia
(obr. 4) jasne vidieť spomínané formy. Modrou farbou sú značené konvexné formy reliéfu,
červenou naopak konkávne formy.

Obr. 4 : Horizontálne formy georeliéfu

Aj keď vegetácia priamo nesúvisí so sledovanými morfometrickými parametrami, pri
výskume lavín je jej význam vysoký, pretože ovplyvňuje drsnosť reliéfu a tým aj charakter
sklznej plochy. Vo všeobecnosti nízka a hladká vegetácia zvyšuje potenciál lavínového
ohrozenia. V sledovanom území sa v odtrhovom pásme nachádzajú trávne porasty, ktoré sú zo
spomínaného dôvodu ideálne na vznik základových lavín v jarnom období pri topení snehu.

Záver
Štatistické údaje o jednej lavínovej dráhe nemajú až takú výraznú výpovednú hodnotu,
ale v rámci databázy dráh sa na základe týchto atribútov dajú jednotlivé dráhy navzájom
porovnávať. Vďaka získaným výsledkom sme dospeli k záveru, že vplyvom veľkého sklonu
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(prevažne 30° až 40°), prevažujúcej V a JV orientácie svahov, vhodnej členitosti reliéfu a
vďaka hladkým trávnatým porastom v odtrhovej časti sa Južné Steny radia k dráham
s vysokým potenciálom na vznik lavín. Získané výsledky predstavujú len malý exkurz do
výskumu lavínovej problematiky. V rámci neho sa javia najdôležitejšími práve modely
lavínového ohrozenia spomínané v úvode príspevku. Môžu slúžiť v prvom rade na
informovanosť ľudí pohybujúcich sa v horskom prostredí, alebo aj pri plánovaných
výstavbách či už lyžiarskych stredísk alebo infraštruktúry. Každopádne je dôležité ovládať
aspoň základné pravidlá pohybu v takomto prostredí a vedieť zhodnotiť situáciu a mieru
rizika.
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Abstrakt
Problematika lavín sa prejavuje najmä vo vysokých pohoriach Slovenska. Lavínová hrozba, ktorej sa
venuje predložený príspevok poukazuje na jednu z možností jej mapovania. Pri mapovaní rozšírenia lavínovej
hrozby v Nízkych Tatrách sa nutne dodržiava chronologický postup mapovania lavínových dráh pre
vysokohorské prostredie skúmaného územia. V príspevku predstavujeme výsledok mapovania na prvom
hierarchickom stupni, ktorá ukazuje rozlíšenie vegetácie vo vysokohorskom prostredí pohoria pomocou
ortofotosnímok, úprava hraníc lavínových dráh pomocou DMR. Z topografického hľadiska má sklon na proces
lavín najväčší význam. Z tohto argumentu sa časť príspevku venuje práve formám reliéfu.

Kľúčové slová: lavínové dráhy; Nízke Tatry; DMR (digitálny model reliéfu); mapovanie; sklon reliéfu

Úvod a formulácia cieľa
Charakter reliéfu Slovenka prešiel rôznymi etapami vývoja, ktorými sa povrch
pretváral a modeloval rôzne formy povrchu. Na reliéfe vzniknutého svahovou modeláciou
prebiehajú zaujímavé procesy – lavíny. Príčiny vzniku lavín ako, aj ich problematika úzko
súvisí s miestnymi podmienkami a v jednotlivých oblastiach špecifickým charakterom [1].
V plnej miere sa táto problematika lavín prejavuje aj v našich v horstvách. Slovensko svojim
prírodným bohatstvom disponuje i obrovským množstvom oblastí s výskytom potenciálneho
lavínového nebezpečenstva.
Základným východiskom pri výskume lavín je náležitým spôsobom zvoliť postup pri
mapovaní. Lavínová hrozba, ktorej sa budeme venovať i v príspevku predstavuje
problematiku, ktorá je už oddávna viditeľná v pohoriach Slovenska. Morfologické znaky
lavín, veľkosť, tvar lavínových dráh, forma uloženia snehu sú podkladom pre klasifikáciu
lavín [1] a ich ďalšie spracovanie, ktoré napomáha k tvorbe modelového priebehu pádu lavín.
Cieľom predloženého príspevku je vyčleniť lavínové dráhy na základe empirického
mapovanie v mierke 1 : 10 000 v pohorí Nízke Tatry. Na základe výsledkov porovnať
a zhodnotiť diferenciáciu priebehu lavínových dráh ponúkanou metodikou.
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Materiál a metódy
Vymedzené územie je najväčším lavínovým pohorím Slovenska (obr. 1). Rozloha
pohoria dosahuje 164 560 ha. Na lavínových lokalitách prevládajú predovšetkým severné
a južné expozície. Rázovitý obdĺžnikový tvar pohoria vymedzujú výrazné kotliny – Liptovská
zo severu a Pohronie z juhu [2]. Lavínové dráhy v jeho západnej časti (Ďumbierske Tatry)
oproti východnej časti pohoria značne prevládajú. Je to spôsobené najmä väčšou členitosťou
reliéfu. Pohorie má typický hôľny charakter, okrem severných svahov skupiny Ďumbiera,
ktorý je alpský, so skalnato-bradlovým reliéfom. Územie Kráľovohoľských Nízkych Tatier je
charakteristické vysokou lesnatosťou a zároveň nízkym počtom výskytu lavínových dráh.

Obr.1 Lokalizácia sledovaného územia

Na Slovensku existuje tzv. kataster lavínových dráh, ktorého evidenciu má na
starosti Stredisko lavínovej prevencie v Jasnej. Tento kataster bol vytvorený na základe
mapovania Milana [3] a na každom z pohorí spolupracovali zamestnanci a dobrovoľníci
vtedajšej Horskej služby. Boli to zväčša ľudia, ktorí terén bezprostredne poznali. V súčasnej
podobe predstavuje súbor máp 1 : 10 000, s ručne zakreslenými lavínovými dráhami.
V niektorých prípadoch uvedený kataster slúžil ako cenný zdroj informácií, avšak
nepredstavoval nosnú kostru pri mapovaní. V komplexnejšej miere bola využitá staršia
publikácia autora Kňazovického [4], ktorý publikoval Atlas lavínových dráh SSR v mierke
1 : 50 000. Je to ucelené, ľahšie dostupné dielo. Ohrozované miesta sú schematicky
znázornené pomocou trojuholníkov a priradený je atribút frekvencie ohrozenia.
Pri mapovaní rozšírenia lavínovej hrozby Nízkych Tatier bolo potrebné zohľadniť
pracovný protokol, kde boli zadefinované kroky a postupy. Ich dodržiavanie bolo nevyhnutné
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pre korektné porovnanie jednotlivých dráh nielen na úrovni pohoria, ale aj na rôznom type
reliéfu. Nasledujúce kroky predstavujú chronologický postup mapovania lavínových dráh pre
vysokohorské prostredie Nízkych Tatier:
1. Vyhraničenie lavínových dráh prostredníctvom historických podkladov (Atlas
lavínových dráh SSR) a súčasnej vegetácie (ortofotosnímky získané z [6] s
rozlíšením 1m/pixel. Získané a priradené pomocou softvéru Google Maps
Downloader 6.329).
2. Úprava hraníc lavínových dráh pomocou DMR (vytvorený na podklade [5],
obr. 2) a jeho morfometrických parametrov (sklon, orientácia, normálová, ale
najmä však horizontálna krivosť).
3. Stanovenie geomorfologického prejavu procesov na reliéfe.
4. Osobitné vyčlenenie zóny odtrhu, transportu a akumulácie.
5. Vykreslenie možných línií v smere a celej dĺžke potenciálneho toku lavín.
6. Vyčlenenie mikropovodí zoskupujúcich spadajúce lavínové dráhy v rámci dolín.
Lavínové dráhy sú mapované na troch hierarchických stupňoch a rozlišovacích
úrovniach. V predloženom príspevku bolo mapovanie realizované na prvom hierarchickom
stupni. Táto úroveň zodpovedá rozlíšeniu typu vegetácie (les, kosodrevina, lúka) vo
vysokohorskom prostredí pomocou ortofotosnímky. Toto rozlíšenie je detailné pre mapovanie
na úrovni mierky 1:10 000. Pri vyčleňovaní bolo potrebné dodržať nasledovné kritéria:
1. Viesť hranice lavínových dráh na miestach, kde sú schematicky zobrazené dráhy
v Atlase lavínových dráh SSR, pokiaľ nie sú výrazne zarastené súvislým lesným
porastom (podľa ortofotosnímky, prípadne pozemnej snímky).
2. Zohľadnenie konkávnosti pri horizontálnych krivostiach a pri sklonoch
nad 10º považovať konkávny svah za lavinózny.
3. Horizontálne formy reliéfu vytvorené z DMR, ktorý je viac zhladený (obr. 2 c) sú
vhodnejšie pre vyčlenenie väčších dráh.
4. Menšie dráhy zoskupovať do väčších celkov.
5. Dávať si pozor na šírku dráhy v mieste transportu a akumulácie, aby zodpovedala
rozšíreniu vegetácie.
6. Jednotlivé polygóny sa nesmú navzájom prekrývať, aby sa zabezpečila
topologická korektnosť, treba ich dôsledne orezať.
7. V prípade nesúladu obrazu ortofotosnímky a DMR, je potrebné viesť hranice
podľa DMR, z dôvodu štatistického vyhodnotenia.
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Obr. 2 Nastavenie parametrov digitálneho modelu reliéfu[5], jeho využitie pri rozdielnych parametroch
zhladenia a napätia, a), b), c).

Na vyhraničených lavínových dráhach sa v predloženom príspevku realizovalo
základné štatistické vyhodnotenie sklonitostných pomerov pre pohorie Nízkych Tatier. Tieto
hodnoty podávajú základný obraz lavínovej situácie. Parametre digitálneho modelu reliéfu sú
uvedené na obr. 2.

Výsledky a diskusia
Podľa predloženej metodiky sa upravovali lavínové dráhy v pohorí Nízke Tatry.
Skúmané územie vykazuje 254 lavínových dráh s rozlohou 34,4 km2 (Tab.1). Podľa
ortofotosnímky a zohľadnení vegetačného krytu za pomoci údajov z katastra lavínových dráh
nám boli poskytnuté pôvodné dráhy zaznačené v celom ich rozsahu. Pomocou vytvoreného
DMR a vrstve sklonu reliéfu sa pôvodné dráhy mohli upravovať a spresniť ich reálnejší
priebeh potenciálnej hrozby pre vznik lavín.
Z hľadiska lavinóznych procesov má najväčší význam sklon reliéfu, ktorý mení
veľkosť, polohu a štruktúru napätí v snehovej pokrývke. Tabuľka priemerných sklonov
lavínových dráh nám ukazuje výrazný rozdiel v hodnotách sklonov reliéfu pred úpravou
a po nej. Spôsobené zmeny vznikli aplikáciou použitej metódy napr. menšie dráhy sa
zoskupovali do jedného celku (Derešský kotol), úplné odstránenie lavínových dráh, zmena
tvaru a dĺžky dráh a pod. (obr. 3). Tabuľka č.1 zobrazuje vytvorené skupiny lavínových dráh
podľa sklonov ((10º – 20º>, (20º – 30º>, (30º – 40º>), celkového počtu v jednotlivých
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intervaloch, rozlohy, priemerných, maximálnych a minimálnych sklonov. Porovnaním vrstvy
sklonov reliéfu a využitím ortofotosnímok zohľadňujúcich vegetáciu prebehla ďalšia úprava
podľa, ktorej sa zakresľovali možné hranice lavínových dráh (obr. 4).
Tab. 1 Štatistické vyhodnotenie pôvodných a upravených lavínových dráh v Nízkych Tatrách
interval sklonu
v stupňoch
(10 – 20>
(20 – 30>
(30 – 40)
Σ

interval sklonu
v stupňoch
(10 – 20>
(20 – 30>
(30 – 40)
Σ

pôvodné dráhy [1]
počet dráh
13
174
83
270

rozloha
(km²)
8,8
26,4
6,3
33,65

počet dráh
9
162
83
254

rozloha
(m²)
1,1
26,7
6,6
34,4

min.sklon
9,8
13
19

max. sklon
24
34,7
40

priemer
16,8
26
32,8

max.sklon
23,4
34,4
40,3

priemer
16,7
26,4
32,7

upravené dráhy

Obr. 3

min.sklon
12
14,5
19,3

Obr. 4
Obr. 3: Ortofotosnímka [6] a vyznačené pôvodné a upravené lavínové dráhy
Obr. 4: Sklon reliéfu a lavínové dráhy vo vybranom území Nízkych Tatier

Veľmi dôležitou súčasťou úprav bolo porovnávanie a použitie vrstvy DMR (digitálny
model reliéfu), ktorý podľa výberu hodnôt napätia a použitia parametrov: napätie = 10,0 (obr.
5); 40,0 (obr. 6), zhladenie = 0,1 (v obidvoch prípadoch). Aplikáciou sa vytvorili viditeľné
konkávne a konvexné formy reliéfu. Na uvedenom obr. 5 možno vidieť odlišnosti v mapovaní
bez a s použitím DMR. Mapovanie iba na základe ortofotosnímok (pôvodné dráhy) môže
spôsobovať skreslenie skutočného reliéfu (obr. 6).
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obr. 5

obr. 6
Obr. 5, 6: Porovnanie horizontálnych foriem reliéfu pri rôznych hodnotách napätia

Záver
Premenlivý prílev snehových zrážok každoročne mení situáciu na horách a tým aj
podmienky pre vznik lavínového nebezpečenstva. Príčina lavínových procesov, ktoré
prebiehajú býva veľmi rôznorodá. Či už sú to klimatické pomery alebo je to lavínová aktivita
podmienená človekom. Na základe týchto či iných dôvodov vzniká nespočetné množstvo
metód na predvídanie lavínovej hrozby. V príspevku sme ukázali na jednu z metód mapovania
lavín v Nízkych Tatrách a porovnali sme odlišné formy spracovania lavínových dráh. V tejto
fáze sa porovnávali získané podkladové mapy s novovytvorenými, ktoré ponúkajú
pravdepodobnejší priebeh lavínovej hrozby. Tento výskum dáva základ lepšej predstavy
reliéfu a priebehu procesov v Nízkych Tatrách. Prínosom môžu byť nové možné aplikácie
týchto metód do ďalších výskumov venovaných tejto problematike.
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Konštrukcia pozdĺžneho profilu z topografických podkladov a merania
GNSS na príklade toku Tople po hydrologickú stanicu Gerlachov
Mária Tarnovská, Milan Frandofer
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie
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Abstrakt
Pozdĺžny profil rieky je v geomorfológii kľúčovým nástrojom pre identifikáciu diskontinuít
morfometrických parametrov, často odpovedajúcich aj na zmeny štruktúrne alebo tektonické. Spoľahlivosť
zostrojeného pozdĺžneho je podmienená presnosťou jeho podkladov. Príspevok porovnáva presnosť pozdĺžneho
profilu rieky Topľa, zostrojeného dvomi odlišnými metódami – terénne meranie pomocou metód GNSS
(globálnych navigačných satelitných systémov) a odčítanie z vrstevnicového podkladu topografickej mapy. Miera
zhody tzv. bodov oživenia identifikovaných pri oboch metódach podmieňuje ich využiteľnosť
v geomorfologickom výskume.

Kľúčové slová: pozdĺžny profil; rieka Topľa; bod oživenia

Úvod a formulácia cieľa
Vodné toky predstavujú systém, ktorý sa neustále mení, má svoju genézu a dynamiku
v čase aj priestore. Dynamika toho systému je podkladom na detailné sledovanie všetkých
jeho modifikácii [1]. Jednou zo skupín prvkov, ktoré podávajú obraz o dynamike fluviálneho
systému sú zmeny na pozdĺžnom profile toku. Na nižšej rozlišovacej úrovni sú to zmeny
zodpovedajúce vnútrokorytovým sedimentologickým proporciám, nerovnostiam spôsobených
prítomnosťou zvyškov dreva v koryte, alebo antropogénnymi zásahmi v podobe mostov,
priepustov, priehrad a pod. Zmeny na profile na vyššej úrovni majú charakter tzv. bodov
oživenia, spravidla odpovedajú na endogénne štruktúrno-litologické alebo tektonické
rozhrania. Ich rozloženie v priestore vplýva na morfologické správanie sa toku, prítomnosť
menej a viac strmých úsekov, vlastnosti sedimentov, pôdorysnú vzorku koryta a priebeh
fluviálnych procesov [2].
Pozdĺžny profil rieky je typom grafu, ktorý vyjadruje závislosť nadmorskej výšky bodu
od jeho vzdialenosti od prameňa. Je ho možné vyjadriť pomocou matematickej funkcie [3].
Cieľom príspevku je analyzovať pozdĺžny profil koryta rieky Topľa po profil
hydrologickej stanice v Gerlachove zostrojený dvomi odlišnými metódami; odčítaním
z vrstevnicového podkladu Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:10 000 a
zameraním bodov horizontálnej a vertikálnej zmeny trajektórie koryta pomocou metód
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globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS).

Materiál a metódy
Charakteristika územia
Rieka Topľa pramení v nadmorskej výške 1015 m pod najvyšším vrchom Čergova
a zároveň celého jej povodia, ktorým je Minčol (1157,2 m n. m.). Vo vzdialenosti 19,2 km od
prameňa sa nachádza na Topli prvá hydrologická stanica Gerlachov, s nadmorskou výškou
358,69 m a plochou povodia 139,4 km2 (obr. 1). Zdrojová časť rieky sa nachádza
v geomorfologickom celku Čergov, kde má charakter horského toku pretekajúceho úzkymi
dolinami s málo vyvinutou nivou. Následne vyúsťuje do zníženej brázdy Ondavskej
vrchoviny v oblastí obcí Lukov a Malcov. Čergov predstavuje pohorie s relatívne monotónnou
geologickou stavbou, reprezentovaný Magurskou flyšovou jednotkou [4]. Štruktúrne a
tektonické špecifiká flyšu sa prejavili aj na morfológii koryta Tople, ktoré v zarezaných
úsekoch sleduje poruchy. Doskovitá štruktúra pieskovca podmienila nízku sféricitu
vnútrokorytových sedimentov a následne zvýšený výskyt imbrikácií v koryte. Čergovská časť
povodia Tople má charakter hornatiny, je typická relatívne vysokými sklonmi s priemernou
hodnotou 18,9° v porovnaní so zvyšnou časťou povodia v Ondavskej vrchovine, kde je
priemerný sklon 12,62°.

Obr. 1 Poloha zdrojovej zóny rieky Topľa a hydrologickej stanice v Gerlachove.
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Zostrojenie pozdĺžneho profilu
Prvotným zdrojom bola Základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 10 000
s intervalom vrstevníc 5 m [5]. V prostredí geografického informačného systému (GIS) bola z
digitálnej rastrovej vrstvy mapy zdigitalizovaná rieka Topľa v skúmanom úseku do líniovej
vrstvy. Následne bola línia rozdelená na úseky v každom bode prekríženia s vrstevnicou. Ak
nebola vrstevnica jasne zakreslená (v oblastiach riečnych korýt sú vrstevnice často preťaté
značkou zárez), bod kríženia bol stanovený pomocou priebehu danej vrstevnice v jeho
najbližšom okolí. Získané úseky boli v GISe odmerané a každému úseku bola pridelená
hodnota nadmorskej výšky tej vrstevnice, ktorá ho ohraničovala zdola. Grafickým zobrazením
závislosti údajov kumulatívnej vzdialenosti od prameňa a nadmorskej výšky bol zostrojený
pozdĺžny profil. Celkový počet bodov vstupujúcich do grafu bol 133.
Meranie pozdĺžneho profilu v teréne prebehlo v novembri 2009. Pomocou zariadenia
Leica GS20 a pomocnej antény boli definované elipsoidické 3D súradnice bodov na profile.
Vplyv vegetácie na signál bol v danom ročnom období minimálny. Body boli merané od
prameňa dole tokom, vždy v strede koryta. Meranie prebehlo v každom v teréne zreteľnom
bode zmeny sklonu alebo smeru toku. V oblastiach úzkych a hlbokých častí dolín nebolo
možné zaznamenať priestorovú polohu bodu (pravdepodobne kvôli nízkemu počtu
dostupných družíc) preto tu meranie neprebehlo, jedná sa o 9,7 % z celkovej dĺžky skúmaného
úseku. Zmerané body boli následne zobrazené v GISe. Celkový počet zameraných bodov bol
224. Údajmi pre zobrazenie grafu pozdĺžneho profilu boli vzdialenosti bodov a ich nadmorské
výšky.
Analýza pozdĺžneho profilu
Pozdĺžne profily získane obidvoma metódami boli znázornené do jedného grafu. Na
krivkách oboch profilov boli identifikované a označené body oživenia – miesta náhlych zmien
sklonu. Aj keď vzájomná poloha kriviek v grafe predstavujúcich pozdĺžny profil bola odlišná
(údaje z topografickej mapy sú znázorňované v inom výškovom systéme ako údaje namerané
pomocou GNSS), podstatnou informáciou bolo relatívne rozloženie rôzne uklonených úsekov
v rámci jednej krivky. Za hodnoverné boli vybrané tie body oživenia, ktoré sa vyskytli na
oboch krivkách a zjavne išlo o rovnaké body. Tie boli konfrontované s priebehom osí
ústiacich dolín do hlavnej doliny Tople, identifikovaných na topografickej mape.
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Výsledky a diskusia
Celkový počet identifikovaných bodov oživenia na pozdĺžnom profile rieky Topľa bol
podľa topografickej mapy 69, podľa GNSS merania 129. Tento nepomer je spôsobený
zámerným zameriavaním bodov v miestach zmeny sklonu koryta pomocou GNSS, ktoré sa na
grafe zreteľne prejavili. Naopak body oživenia na profile z údajov z topografickej mapy sa
neprejavili výrazne, s výnimkami miest významných prítokov. Počet bodov oživenia, ktoré sa
vyskytli na oboch pozdĺžnych profiloch bol len 39 (obr. 2). Tieto body boli identifikované na
topografickej mape a vykazovali zhodu s priebehom osí dolín ústiacich do doliny Tople.
Reálny počet prienikov osí ústiacich dolín a koryta Tople v skúmanom úseku je podľa
topografickej mapy minimálne dvojnásobne vyšší. Identifikované body oživenia však
predstavujú najväčšie zmeny v pozdĺžnom profile koryta Tople a prislúchajú najväčším
prítokom.

Obr. 2 Pozdĺžny profil rieky Topľa po hydrologickú stanicu v Gerlachove zostrojený z topografickej mapy
a meraním GNSS bodov. Znázornené sú všetky identifikované a zhodné body oživenia.
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Z obrázku 2 aj zo získaných výsledkov vyplýva, že výšková presnosť a následne
spoľahlivosť aplikovaných metód konštrukcie pozdĺžnych profilov sú rôzne. Obidve
zachytávajú sklon koryta potoka. Určenie bodov oživenia toku z mapy je problematické,
pretože v okolí toku sa na mnohých miestach nachádza mapový znak zárezu. Profil získaný z
mapy má preto hladší priebeh. Body oživenia získané metódou GNSS nie sú ovplyvnené
generalizáciou, vplýva na ne kvalita príjmu signálu a rozloženia družíc.

Záver
Dosiahnuté výsledky potvrdili nutnosť aplikácie viacerých metód vo vedeckom
výskume. Aj keď presnosť pozdĺžnych profilov koryta zostrojených pomocou topografickej
mapy aj GNSS meraním je nízka, vzájomnou kombináciou týchto metód a následnou
verifikáciou výsledkov z iných zdrojov (priebeh morfolineamentov) je ich využiteľnosť
akceptovateľná.
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Komparácia trasovania existujúcej cestnej a železničnej siete Slovenska
s hypotetickým ex post trasovaním dopravných koridorov na základe
pozitívnej a negatívnej odchýlky metódou spájania dvoch bodov.
Vladimír Tóth
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
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Abstrakt
Cieľom tejto práce je reflexia nad súčasným trasovaním cestnej a železničnej siete Slovenskej republiky
v kontraste s hypotetickým trasovaním dopravných koridorov ex post na základe vybraného nástroja geografie
dopravy. Hypotetické dopravné koridory boli zostrojené pomocou metódy spájania dvoch bodov, ktoré
reprezentujú susedné dvojice krajských miest a vybrané metropoly susedných krajín, so zohľadnením negatívnej
a pozitívnej odchýlky. Postupom smerujúcim k záveru práce je explanácia metodiky kreácie hypotetických
dopravných koridorov a ich následná stručná komparácia so skutočným stavom cestnej a železničnej siete
Slovenskej republiky.

Kľúčové slová: Geografia dopravy; dopravný koridor; hypotetický koridor; komparácia

Úvod a formulácia cieľa
Región predstavuje komplexný priestorový systém, ktorý obsahuje nespočetné
množstvo rôznych prvkov, ktoré možno v závislosti od cieľa nášho bádania skúmať z rôznych
aspektov. V závislosti od stupňa komplexnosti je účelné takto komplexný región
simplifikovať zavedením určitého regionálneho systému. Takýto regionálny systém spravidla
obsahuje rôzne entity, ktorými môžu byť napr. ľudia, ekonomické subjekty, sídla,
infraštruktúra, pôda a pod. [1]. Každá uvažovaná entita má svoj polohopis a každá uvažovaná
entita je nejakým spôsobom v relácii s inými entitami. Tieto relácie sú sprostredkované
priestorom a na ich realizáciu sa využíva doprava. Doprava hrá teda veľmi dôležitú úlohu pri
fungovaní konkrétneho regiónu.
Z vedeckého hľadiska predstavuje doprava objekt poznania viacerých vedeckých
(technických, matematických i sociologických) disciplín, či subdisciplín. Geografii najbližšia
je disciplína humánnej geografie nazývaná geografia dopravy. Jej predmetom je chápanie
dopravy

ako

javu,

resp.

priestorového

procesu,

ktorý

je

v tesnej

interakcii

s fyzickogeografickým, resp. sociogeografickým priestorom, ako aj vplyv štrukturálnych
ekonomických zmien na zmeny v doprave. Veľký význam sa tiež kladie na technologické
zmeny v doprave [2].
Dôležitým problémom geografie dopravy je klasifikácia dopravy z veľkého množstva
aspektov. Vzhľadom na to, že nie je účelné uvádzať všetky aspekty klasifikácie dopravy, je
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v kontexte tejto práce, zohľadňujúcej podmienky Slovenska, potrebné uviesť len to, že
v závislosti od použitej dopravnej cesty možno dopravu rozdeliť na železničnú a cestnú (hoci
pri tejto klasifikácii existujú aj ďalšie kategórie, ako napríklad potrubná, námorná, letecká
a pod.). Ak je infraštruktúra týchto dvoch foriem dopravy súbežná, zvyčajne sa takýto súbeh
nazýva dopravný koridor. Najčastejšie tvoria dopravný koridor dopravné komunikácie
najvyššej možnej kategórie vzhľadom na podmienky environmentu v ktorom sú trasované.
V populárnej literatúre sa koridorom často hovorí „dopravné tepny“, pričom z funkčného
hľadiska predstavujú determinant stupňa ekonomického vývoja daného regiónu [3].
V histórii dopravnej infraštruktúry Slovenska však takéto koridory nevznikali
apriórne, ale postupne, v závislosti od ekonomických, technologických, demografických,
sociologických, sídelných a environmentálnych podmienok postupnou transformáciou
komunikácií nižšej kategórie. Z uvedeného dôvodu možno predpokladať, že existujúca sieť
dopravných koridorov Slovenska nie je úplne v súlade s teóriou trasovania takýchto
dopravných koridorov v danom regióne. S určitosťou možno tvrdiť, že nemalý podiel na
evolúcii dopravných koridorov mali aj nemalé geopolitické zmeny, ktoré sú pre
stredoeurópsky priestor charakteristické. Zaujímavým by však mohla byť tvorba siete
dopravných koridorov zohľadňujúc výhradne dnešné geografické podmienky. Cieľom tejto
práce je teda kreácia dopravných koridorov Slovenska ex post na základe jednoduchých
nástrojov geografie dopravy a ich následná jednoduchá kvalitatívna komparácia s existujúcou
dopravnou sieťou Slovenska.

Materiál a metódy
Za hlavný nástroj geografie dopravy pre potreby kreácie dopravných koridorov
Slovenska ex post možno považovať spájanie dvoch bodov dopravnou cestou. Pri tejto
metóde sa uvažujú dva problémy [4]:
• Negatívna odchýlka – ovplyvňuje trasovanie dopravnej cesty na základe
prirodzených (fyzickogeografických) bariér, ako sú napríklad pohoria, rieky,
jazerá a pod. Výsledkom je navýšenie finančných nákladov na výstavbu
dopravnej cesty, ako aj predĺženie časového trvania pri jej využívaní.
• Pozitívna odchýlka – kompromis medzi involváciou ekonomických ťažísk
a predĺžením dopravnej cesty s cieľom zvýšiť jej rentabilitu a dopyt.
Výsledkom je taktiež navýšenie finančných nákladov na výstavbu dopravnej
cesty, ako aj predĺženie časového trvania pri jej využívaní, avšak paralelným
dôsledkom je zároveň zvýšenie dostupnosti dotknutých častí regiónu, ako aj

1533

GEOGRAFIA

rentability daného dopravného koridoru.
Za body, ktoré sú spájané dopravnými cestami možno považovať susedné dvojice ôsmich
krajských miest, ktoré predstavujú najvýznamnejšie regionálne ekonomické, demografické,
priemyselné, služobné, či akademické ťažiská Slovenska s príslušnými vybranými sídlami
najvyššej kategórie, ktoré sa nachádzajú v susedných krajinách.

Pri zohľadňovaní jediného ekonomického kritéria pri kreácii dopravných koridorov
Slovenska, ktorým je minimalizácia nákladov na výstavbu, by mala sieť dopravných
koridorov tvar bodov, ktoré sú pospájané líniami.

Obr. 1 Hypotetické dopravné koridory vyčlenené ex post metódou spájania dvoch bodov medzi dvojicami
krajských miest a významnými metropolami susedných štátov

Týmto spôsobom vzniklo 12 vnútroštátnych dopravných koridorov medzi krajskými mestami
(označené skratkou Kx, kde x je individuálne číslo) a 8 medzištátnych medzi vybranými
slovenskými krajskými mestami a metropolami susediacich krajín (označené skratkou Mx,
kde x je individuálne číslo).
V skutočnosti

je

však

takéto

líniovo-bodové

trasovanie

dopravných

koridorov

neuskutočniteľné. Okrem legislatívnych (napr. vlastníctvo pozemkov) a technických
(technológia výstavby) determinantov tu vstupujú aj problémy, ktoré rieši regionálna
geografia.

Tie

sa

týkajú

najmä

vzťahu

medzi

projekciou

trasovania

a stavom

fyzickogeografickej sféry na dotknutom území. Možno uvažovať, že projekciu trasovania
dopravných koridorov ovplyvňujú v relácii s fyzickou geografiou práve tieto komponenty:
• geomorfológia územia – ako hlavný determinant stavu celej fyzickej geografie daného
územia
• plošná ochrana krajiny – ako nástroj pre zakonzervovanie stavu určitého environmentu
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pre budúce generácia zohľadňujúc princípy trvalo-udržateľného rozvoja.
V súvislosti s geomorfológiu treba brať na zreteľ prevádzkové technické normy jednotlivých
foriem dopravy. Náročnejšie požiadavky tu potom predstavuje železničná doprava, čo
znamená, že technické obmedzenia pri výstavbe ciest zostávajú irelevanté. Z hľadiska
železničnej infraštruktúry je jediným významným problémom prekonávanie vertikálnych
rozdielov georeliéfu. Podľa aktuálnych slovenských noriem by sklon železničnej trate nemal
byť väčší ako 1,8 % [5]. V súvislosti s plošnou ochranou krajiny by mala byť podstatou
negatívnej odchýlky maximálna možná eliminácia trasovania dopravného koridoru cez areály
plošnej ochrany krajiny [6]. Dopravné koridory by teda mali prechádzať cez územie, ktoré
nie nijakým spôsobom plošne chránené a ktorého inklinácia reliéfu nepresahuje 1,8%.

Obr. 2 Hypotetické dopravné koridory vyčlenené ex post metódou spájania dvoch bodov medzi dvojicami
krajských miest a významnými metropolami susedných štátov so zohľadnením negatívnej odchýlky

Takto vzniká modifikovaná sieť hypotetických dopravných koridorov, pričom možno
sledovať vznik nových uzlov mimo krajských miest a peážnych úsekov v súvislosti
s prispôsobením trasovania georeliéfu a chráneným územiam. Výsledkom je, že takmer
všetky teoretické koridory zmenili svoj priebeh z priamočiarého do krivkového.

Za účelom zvýšenia dopytu a rentability teoretických dopravných koridorov je potom
vhodné prispôsobiť ich trasovanie tak, že pri negatívnej odchýlke obslúžia aj priľahlé
ekonomické, demografické, industriálne a akademické centrá – vznikne tzv. pozitívna
odchýlka. Za takéto centrá možno považovať figurálne prvky v podobe okresných miest.
Cieľom riešenia problému pozitívnej odchýlky je teda dosiahnutie takého stavu, aby
hypotetické dopravné koridory involvovali najväčšie možné číslo z celkového počtu
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okresných miest pri zohľadnení negatívnej odchýlky. Po tomto riešení sa mierne modifikujú,
pričom opäť vznikajú peážne úseky, ako aj dopravné uzly mimo krajských miest, ale aj
v bodoch okresných miest. Okresné mestá bez spojenia s dopravnými koridormi potom
zostávajú pre marginálnu polohu najmä na Záhorí, Južnom Slovensku, Orave, Šariši, Hornom
Zemplíne a v oblasti Slovenského rudohoria.

Obr. 3 Hypotetické dopravné koridory vyčlenené ex post metódou spájania dvoch bodov medzi dvojicami
krajských miest a významnými metropolami susedných štátov so zohľadnením negatívnej a pozitívnej odchýlky

Posledný obrázok teda reprezentuje výsledok kreácie dopravných koridorov Slovenska ex
post metódou spájania dvoch bodov pri zohľadnení negatívnej a pozitívnej odchýlky so
zreteľom na súčasné podmienky.

Výsledky a diskusia
V kontexte celej tejto práce je najzaujímavejšia práve jednoduchá kvalitatívna
komparácia so súčasnou železničnou a dopravnou sieťou Slovenska.

Obr. 4 Komparácia hypotetických dopravných koridorov vyčlenených ex post metódou spájania dvoch bodov so
sieťou cestných a železničných komunikácií
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Celkovo možno skonštatovať relatívne vysoký stupeň zhodnosti hypoteticky
vyčlenených dopravných koridorov so skutočným priebehom cestnej a železničnej siete,
pričom väčší stupeň zhodnosti prejavujú práve vnútroštátne koridory. Tento fakt do istej
miery odráža skutočnosť, že geografický environment podmieňuje vývoj cestnej a železničnej
siete viac ako samotný historický vývoj, či variabilné spoločensko-politické podmienky.

Záver
Táto práca otvára veľmi komplexnú a zaujímavú problematiku, ktorá predstavuje
prienik fyzickej a humánnej geografie. Riešenie značne zjednodušeného načrtnutého
problému je veľmi variabilné, pričom otvára veľký priestor pre ďalšie, pokročilejšie a hlbšie
štúdium danej problematiky.

Verím, že bude inšpiráciou pre ďalšie práce podobného

zamerania.
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Abstrakt
Tento text pojednáva o možnostiach merania chudoby a sociálneho vylúčenia s dôrazom na ich mapovanie
na mikroúrovni. Venuje sa konceptu príjmovej chudoby, materiálnej deprivácie i sociálnej exklúzie, pričom hlavný
dôraz je kladený na využiteľnosť a žiadúcosť využitia subjektívnych mier v empirických výskumoch.

Kľúčové slová: chudoba; sociálne vylúčenie; meranie chudoby.

Úvod a formulácia cieľa
Problematika chudoby, materiálnej deprivácie (MD) a, podľa súčasných trendov, aj
sociálnej exklúzie sa posúvajú smerom do oblasti strategického záujmu Európskej únie
i jej jednotlivých členských štátov. Zodpovedá tomu aj vypracovávanie národných akčných
plánov sociálnej inklúzie1, ktoré v duchu Otvorenej metódy koordinácie slúžia na výmenu
skúseností v oblasti plánovania zvyšovania sociálnej kohézie. Tá však vyrastá zospodu, čiže
z komunitných väzieb, a teda skúmanie miery a rozloženia chudoby a sociálnej exklúzie (CSE)
na lokálnej (i.e. okresnej a subokresnej) úrovni je nanajvýš aktuálnym problémom.
Cieľom tejto práce je teda zmapovať a zhodnotiť indikátory na meranie CSE použiteľné
na mikroúrovni, a to ako priame, merajúce samotnú mieru CSE, tak aj nepriame, čiže ukazatele
silno korelujúce s mierou CSE, ktoré tak umožňujú identifikovať oblasti z tohto pohľadu
ohrozené a marginálne.

1

Resp. v SR od roku 2006 pod názvom Národná správa o stratégiách sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie.
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Materiál a metódy
Hlavnou metódou bola analýza a zhodnotenie používaných indikátorov CSE. Vychádzal
som z indikátorov využívaných európskymi inštitúciami (EU SILC) ako i parciálnymi
výskumami na nižších úrovniach.

Výsledky a diskusia
Rôznorodé spôsoby merania CSV som si rozdelil do 2 dimenzií. Kým pod materiálnou
rozumiem indikátory zväčša zaraďované do konceptu MD, spoločenská dimenzia zahŕňa
vylúčenosť zo spoločnosti v nehospodárskom zmysle, čiže najmä kultúrne, politicky,
priestorovo, mentálne (prostredníctvom stereotypov).
Materiálna, najmä monetárna dimenzia tvorí zväčša úvod, a v minulosti aj záver, každej
odbornej diskusie o chudobe. Hlavným ekonomickým ukazateľom býva zväčša disponibilný
príjem normovaný podľa zloženia domácnosti, vzhľadom na isté fixné výdavky na každú
domácnosť a rôznu finančnú náročnosť potrieb detí a dospelých2. Celoplošne sledovaný je tiež
počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, ako indikátor chudoby je však, podľa mojej mienky,
nevhodný, keďže neumožňuje dobre časové ani medzinárodné porovnania a aj stanovovanie jej
výšky nie je celkom transparentné a u nás dokonca ani nie je viac spájané s konceptom životného
minima. Ako silne korelujúce s príjmovou chudobou sa vo všeobecnosti ukazuje miera
nezamestnanosti (regionálne i v rámci jednotlivých domácností) a dosiahnuté vzdelanie (detto).
Vplyv majú stále aj demografické charakteristiky – s nízkym príjmom bývajú signifikantne
častejšie domácnosti osamelých dôchodcov a slobodných matiek. O príjmovej chudobe vo
všeobecnosti platí, že je to metodicky najlepšie spracovaná časť výskumu CSE a jej indikátory
sú najľahšie dostupné a vzájomne porovnateľné.
Pre materiálnu depriváciu je ale príjmová chudoba iba nepriamym ukazateľom, aj keď je
kvantitatívne najjednoduchšie spracovateľný. MD priamo indikujú 3 typy problémov3: finančné
problémy, problémy s bývaním a nedostatočné vybavenie predmetmi dlhodobej spotreby.
V rámci finančných problémov sa sleduje znížená schopnosť zadovážiť si prijateľnú stravu či
splácať mesačné faktúry (hypotéka, energie). Vybavenosť predmetmi dlhodobej spotreby zahŕňa
vlastníctvo funkčnej práčky, automobilu, televízie, PC, auta,... Do bytovej otázky sú zaradené
2

V európskych meraniach býva normovaný prednosta domácnosti koeficientom 1, ďalší dospelí členovia
koeficientom 0,5 a deti koeficientom 0,3.
3
Podľa Eurostatu.
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napojenosť domácnosti na inžinierske siete, veľkosť obytnej plochy na osobu, samostatná
kúpeľňa, vlhkosť a teplota v byte a podobne.

Spoločenská exklúzia býva často indikovaná segregáciou. Samozrejme, že nie každá
sociálna segregácia musí mať aj rozmer priestorovej (sídelnej) segregácie, opačná implikácia ale
zväčša platí4. Pri sídelnej segregácii sa u nás prejavujú zväčša 2 rizikové faktory:
socioekonomický status5 (na hranici sociálnej exklúzie tvorený najmä zamestnaneckým
statusom) a etnikum. Tieto základné znaky potom generujú ďalšie faktory sociálnej exklúzie ako
nízke vzdelanie (a jeho medzigeneračný prenos6), stigmatizácia lokality, zvýšená drobná
kriminalita, sťažená dostupnosť služieb a vymožiteľnosť práva, odcudzenosť jednotlivcov
a nízka komunitná kohézia (a z toho plynúca slabá organizovateľnosť7), zmenené sexuálne
správanie, nepriaznivé životné prostredie,... Na individuálnej úrovni prichádza k nárastu
asociálneho správania a celkovému úpadku sociálnych návykov. To je posilnené aj znížením
počtu sociálnych kontaktov „zvonka“, i.e. z majoritnej spoločnosti.
Pomocou týchto znakov síce možno identifikovať sociálne segregovanú lokalitu, tie ale
zároveň zakrývajú jej vnútornú heterogenitu. Individuálne sociálna exklúzia značí nemožnosť
participovať na bežnom chode spoločnosti. Ťažko dostupné sú všetky druhy služieb – bežná
zdravotná starostlivosť8, školstvo na primeranej úrovni9 (čo v spolupráci so zhoršenými
rodinnými väzbami tiež prispieva k „dedeniu“ chudoby10), v dôsledku neperspektívnosti sú
limitované možnosti produktov 4. sektora a často býva obmedzená i dopravná dostupnosť
lokality11, ktorá môže byť čiastočne, nie však úplne, kompenzovaná informačnou dostupnosťou.

4

Mám na mysli iba nedobrovoľnú sídelnú segregáciu.
Kam možno zahrnúť aj fázu životného cyklu, ktorá však významom ustupuje do pozadia.
6
Ktorý možno štatisticky merať mierou korelácie medzi dosiahnutým vzdelaním rodičov a ich detí.
7
Kohézia je ďalej znižovaná aj faktormi ako etnická a sociálna heterogenita komunity, vysoká fluktuácia členov
atď. Možno ju merať mapovaním sociálnych vzťahov vnútri komunity, teda členstvom v organizáciách, vo
frekvencii sociálnych návštev a aktivít a pod.
8
Prejavuje sa nižšou návštevnosťou lekárov (preventívne prehliadky i počas choroby a po úraze), horším
zdravotným stavom populácie, zdravotne rizikovým správaním, nižším vekom dožitia,...
9
Podľa Laekenských indikátorov merané prostredníctvom výsledkov PISA.
10
Keďže sa ukazuje korelácia medzi školskými výsledkami a sociálnym pôvodom detí. Pozri: [9].
11
Čo vplýva na obmedzenú možnosť mobility, ktorá v súčasnom kultúrnom milieu spôsobuje komparatívne
znevýhodnenie.
5
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Nízka sa ukazuje aj politická zastúpenosť komunity na všetkých úrovniach spôsobená, okrem
iného, slabou politickou angažovanosťou jej členov12.
Zaujímavým a významným znakom všetkých týchto znakov vylúčenia je ich spätné
pôsobenie, teda že sú zároveň príčinami i dôsledkami sociálnej exklúzie.

Ako vcelku neštandardné sú stále vnímané subjektívne indikátory merania sociálnej
exklúzie. Ich interpretácia je, prirodzene, náročnejšia, nakoľko pri ľahko kvantifikovateľných,
škálovaných odpovediach prichádza k veľkej strate údajov už pri vypĺňaní respondentmi, kým
pri interview a podobných metódach je, okrem vysokých nákladov, zo sémantických dôvodov,
problém i s ex post kvantifikáciou. To síce znižuje porovnateľnosť údajov za väčšie oblasti, ale
nazdávam sa, že na lokálnej úrovni ide o vhodný nástroj, pokiaľ sú výskumníci schopní
zabezpečiť primerane analogické podmienky počas celého zberu a vyhodnocovania dát.
Čo sa týka samotných indikátorov, tie majú pri medzinárodných porovnaniach13 zväčša
iba pseudosubjektívny charakter. Meria sa najmä finančná situácia a miera materiálnej deprivácie
pomocou dostupnosti jednotlivých tovarov a služieb (ako často, v akej kvalite). Medzi
subjektívnejšie indikátory možno zaradiť zhodnocovanie vlastnej domácnosti z pohľadu pocitu
chudoby, začlenenosti do sociálnych tried a teda syntetického porovnania svojej životnej úrovne
so sociálnou normou. Ako najťažšie uchopiteľné, ale podľa mňa meritórne, sú indikátory
týkajúce sa celkovej spokojnosti so svojou sociálnou pozíciou, sebavedomia a pocitu dôstojnosti.
Zisťovať možno optimizmus ohľadom budúcnosti, nostalgiu za minulosťou, obavy zo straty
zamestnania.

12
13

Na jej úkor sa vytvárajú paralelná mocenské štruktúry preberajúce rolu oficiálnych orgánov.
Napr. prostredníctvom European Community Household Panel.
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Záver
Pri meraní CSE na lokálnej úrovni máme niekoľko možností. Na jednej strane môžme
skúmať príjmovú chudobu, ktorá je vysoko objektívnou a teda aj málo flexibilnou premennou.
Na opačnej strane spektra to môžu byť pokusy zistiť reálnu percepciu občanov ohľadom svojej
vlastnej sociálnej situácie, ktorá lepšie reflektuje mieru straty sebavedomia. Problémom je ale
spoľahlivá kvantifikácia výsledkov, preto hrozí uviaznutie v deskriptívnom výskume. Ak sa však
podarí konkrétnemu výskumu tento problém prekonať pomocou vhodných štatistických metód
a kvalitného zberu dát, obraz chudoby a sociálneho vylúčenia danej v mikrolokalite je možné
vystihnúť vernejšie než pri použití výhradne klasických ukazateľov.
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Abstrakt
V souvislosti se vzrůstajícím počtem zrakově postižených osob stoupá význam tyflokartografie, tedy
tvorby hmatových map. Tyflomapy umožňují nevidomým a slabozrakým osobám orientaci v prostoru a také
snadnější získávání prostorových informací o makroprostoru. Kartograficky vyspělé země nabízejí svým zrakově
postiženým spoluobčanům široký výběr publikací zaměřených na geografické informace včetně špičkově
vypracovaných ekvivalentů národních tyfloatlasů, v České republice však byla tyflokartografie dlouhodobě
opomíjena. Jedním z moderních trendů v oblasti hmatových map je metoda 3D tisku, proto byl realizován
výzkum zahrnující využití této technologie v tyflokartografii a to včetně aplikační části – tvorby tyflomap
a jejich testování zrakově postiženými uživateli. Příspěvek zahrnuje shrnutí tohoto výzkumu, a to s důrazem na
aplikaci kartografické sémiologie.

Klíčová slova: tyflokartografie; hmatové mapy; percepce geoprostoru

Úvod
Moderní tyflokartografii lze řadit mezi relativně nová odvětví tradiční kartografie.
Přináší přitom nové možnosti prezentace prostorových informací pro uživatele se zrakovým
postižením – zcela nevidomé osoby i osoby slabozraké. První tyflomapy (hmatové mapy)
pochází z anglosaských zemí z období 80. let 20. století. Byly to většinou mapy z tvrdého
papíru, které sloužily pro nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu člověka v jeho
každodenním životě. Později se tyflomapy začaly sériově vyrábět v podobě termovakuových
fólií [1]. Současné technologie však umožňují mnohem propracovanější a názornější
prezentaci geografického prostoru, a to metodou 3D tisku.
V souvislosti

se

vzrůstajícím

počtem

zrakově

postižených

osob

význam

tyflokartografie stoupá [2]. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace se počet osob
se zrakovým postižením do roku 2020 zdvojnásobí, přitom již nyní je pouze v České
republice přibližně 80 tisíc osob s těžkým zrakovým postižením a z toho zhruba 10 tisíc
představují osoby zcela nevidomé [3]. Proto je důležité věnovat se tvorbě hmatových map
a umožnit i znevýhodněným skupinám uživatelů práci s mapou. Kartograficky vyspělé země
nabízejí svým zrakově postiženým spoluobčanům mnohdy i ekvivalenty národních atlasů,
stále se však nejedná o běžnou praxi ve světě.
3D tyflomapy jsou nejvhodnější pro rozvoj jak hmatu a představ, tak i prostorové
orientace. Za 3D tyflomapy však není možné označit jakékoliv tyflomapy, které využívají
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třetího rozměru – v elementárním pojetí totiž s třetím rozměrem operují tyflomapy všechny,
protože jinak by neobsahovaly žádné hmatatelné objekty. Běžné tyflomapy, které jsou tištěny
na Braillských tiskárnách nebo jsou vyráběny termovakuovým tiskem, jsou však velmi ploché,
mapové prvky jsou zpravidla zobrazovány ve třech rovinách – základní rovině, rovině
zobrazovaných prvků, která je vyvýšena zpravidla o cca 1–2 milimetry nad základní rovinu
(s oblými hranami přechodu) a rovině popisu Braillovým písmem. 3D tyflomapa oproti tomu
používá třetí rozměr jako jeden z nejdůležitějších vyjadřovacích způsobů – mapa sahá do výše
až několika centimetrů, rozlišeno je několik různých výškových úrovní a mapa tak mnohem
více vystihuje reálné objekty. Protože se oproti tradičním tyflomapám využívá třetí rozměr
v daleko větší míře, jsou mapy vytvořeny touto technologií označovány v zahraniční literatuře
jako „3D tyflomapy“ a běžné tyflomapy nenesou žádný specifický přívlastek.
Srovnání klasické tyflomapy a 3D tyflomapy moderního typu je na obrázku 1. Při
tvorbě těchto 3D map je však potřeba dbát na to, aby použité kartografické vyjadřovací
prostředky byly uživateli správně vnímány a chápány, k čemuž napomáhá kartografická
sémiologie. Cílem projektu proto bylo vytvořit moderní 3D tyflomapy, které budou pro
uživatele přínosné a zároveň budou realizovány s dodržením kartografických i sémiologických
pravidel.

Obr. 1 Srovnání klasické tyflomapy (vlevo) a 3D tyflomapy (vpravo).
Metody a postup zpracování
Hmatové vnímání může v případě poznávání okolního světa prostřednictvím tyflomap
částečně nahradit zrak [4]. Tyflokartografie však musí vykreslované objekty maximálně
zjednodušovat, aby byly v reliéfní kresbě rozpoznatelné hmatem, čímž se výrazně odlišuje od
klasické kartografie, která se snaží vystihnout co největší detail [5]. Pro tvorbu tyflomap se
využívají technologie pro tvorbu tyflografiky [6]. Ta je chápána jako vědní obor zabývající se
grafickým zobrazováním pro potřeby nevidomých. Základními vyjadřovacími prvky tyflomap
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jsou bod, linie a plocha reliéfní kresby. Při tvorbě tyflomap se přitom musí dodržovat
minimální rozměry těchto prvků a jejich vzájemné odstupy [7].
Stejně jako v klasické kartografii je základní jednotkou tyflokartografické sémiologie
tyflokartografický znak. Tyflokartografický znak má oproti klasickému kartografickému
znaku navíc specifické vlastnosti reliéfního provedení, mezi které patří vertikální rozměr,
drsnost a textura. Znakový klíč je proto volen nejen s ohledem na cílového uživatele, ale také
na zvolenou technologii.
Nejmodernější technologie tvorby hmatových map využívá 3D tiskáren. Tiskárna
provádí tisk trojrozměrných objektů z počítačového modelu nanášením materiálu na bázi
sádry nebo plastu po jednotlivých vrstvách o výšce 0,089 – 0,203 mm. Materiál obsahuje
pojivo, takže jednotlivé vrstvy jsou k sobě neoddělitelně spojeny.
Hmatové aspekty tyflomap většinou respektují podobné zásady jako optické aspekty
kartografických znaků v klasické kartografii. Toto pojetí odpovídá tomu, že zrak je při
vnímání tyflomapy nahrazen hmatem (Obr. 2). Jsou však přizpůsobeny trojrozměrnému
způsobu vyjádření a specifickým potřebám uživatelů. Mezi základní aspekty patří aspekty
syntaktické, sémantické, sigmatické a pragmatické.

Obr. 2 Hmatové vnímání mapy nevidomým uživatelem.
Syntaktický aspekt od sebe odlišuje znaky na základě odlišnosti znázorňovaných jevů
[8]. Tedy znaky zobrazující podobné jevy si musí být podobné, znaky zobrazující jevy různé
se musí od sebe lišit. Pro nejčastěji tvořené tyflomapy, které představují plán pro pohyb
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osoby, např. v místě bydliště, dochází k adaptaci tohoto základního pravidla na základě
specifických vlastností jevů – nejčastěji se jedná o dostupnost nebo potenciální nebezpečnost
daných objektů.
Sémantický aspekt vyjadřuje vztah znaku k jevu, který znázorňuje. Je nutno co
nejpřesněji vymezit, co znak znázorňuje, a to tak, aby se dalo také odvodit, co neznázorňuje
[8]. V hmatové mapě, podle které se uživatel pohybuje, například nesmí dojít k záměně
plochy, kde je bezpečné se pohybovat (chodník) a plochy, kde je pohyb nebezpečný nebo
nemožný (zeleň, silnice, a pod.).
Sigmatický aspekt znamená, že barvou, tvarem, strukturou a dalšími svými parametry
se na určité úrovni podrobnosti přibližuje znázorňovaný jev [8]. V tyflokartografii je u tohoto
aspektu většinou využívána struktura povrchu. Například u znaku pro zeleň může být použito
šrafování, u znaku pro koleje je použita dvojitá prostorová linie, a pod.
Pragmatický aspekt odráží užitnou stránku znaku. Znak by měl uživateli pomoci si co
nejvýstižněji a nejnázorněji vybavit znázorňovaný jev [8]. Proto se snaží 3D tyflokartografie
zachovávat co nejvíce vlastností zobrazovaných objektů a zároveň je ve všech mapách
používat stejně.
Mezi specifické aspekty mapové tvorby patří komunikovatelnost, názornost,
interpretovatelnost, komprimovatelnost a zapamatovatelnost. Všechny tyto aspekty mohou být
významně ovlivněny osobou učitele (školitele), který zrakově postiženou osobu s mapou
seznamuje.
Volba metody kartografického vyjádření v tyflomapách je závislá na tom, zda je
v mapě vyjadřován kvalitativní jev nebo kvantitativní jev. U kvalitativních jevů je často
k odlišení použita šrafura (např. odlišení listnatého a jehličnatého lesa v mapě krajiny),
zatímco pro vyjádření kvantitativních charakteristik je využito vertikálního rozměru, tedy
výškové stupňovitosti.
Tvorbu unikátních tyflomap moderního typu umožňuje také kombinace 3D tisku
a informačních technologií, a to použitím samospustitelných čidel, kterými je mapa ozvučena.
K jednotlivým prvkům mapy je možné doplnit tolik informací, kolik by se vešlo na několik
stran textu. Tím mapa získává na informační hodnotě. Navíc je použitelná i pro uživatele,
kteří neovládají Braillovo písmo, ale hmatem jsou schopni vnímat geografické charakteristiky
z mapy (Obr. 3).
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Obr. 3 Realizace 3D tyflomapy na příkladu plánu vybrané lokality.
Výsledky a diskuse
Samotné výrobě tyflomap předcházelo uživatelské testování navrženého znakového
klíče tyflomap. Stejně tak hodnocením procházely všechny vytvořené mapy a připomínky
uživatelů byly zahrnuty do závěrečného zhodnocení a zpracování. Tyflomapy byly testovány
51 respondenty (31 nevidomých a 20 těžce slabozrakých). Respondenti byli z různých
speciálních škol a tyflocenter v České republice. Hodnoceny byly jednotlivé aspekty vnímání
mapy i spokojenost s mapou jako celkem. Většina jedinců se zrakovým postižením, včetně
pedagogů, kteří se s mapou setkali, byli nadšeni použitím nového materiálu u těchto map
pro těžce zrakově postižené. Bylo pro ně inspirující se setkat ve výuce s něčím novým, co by
do budoucna bylo pro výuku inovativní.
Závěr
Tyflokartografie nabývá na významu spolu se specifickými potřebami zrakově
postižených osob. Při tvorbě těchto map je velmi důležité klást důraz na kartografickou
sémiologii, protože dodržení jednotlivých aspektů vede ke správnému vnímání použitých
znaků uživateli.
Tyflomapy jsou omezeny nejen technickými možnostmi tisku, ale také schopnostmi
uživatelů těchto map. Proto je potřeba náplň mapy přizpůsobit tak, aby měla co nejvyšší
vypovídací schopnost a pro své uživatele byla kvalitním zdrojem informací. Základním
předpokladem úspěšného vytvoření takové mapy je přitom dodržení zásad pro tvorbu
tyflografiky a ohled na hmatové a obecné aspekty tyflokartografických znaků.
Přínosné je také využití multimédií, neboť s jejich pomocí je možné do mapy umístit
mnohem více informací, příkladem je zvuková 3D tyflomapa (obr. 4). Důležité je, aby byly
moderní tyflomapy dostupné, a to na všech úrovních vzdělávání.
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Obr. 4 Ukázka tyflomapy moderního typu – Zvuková tyflomapa památek UNESCO v ČR.
Poděkování
Výzkum tyflomap proběhl v rámci projektu Grantové agentury České republiky
406/08/1031 Percepce geoprostoru prostřednictvím tyflomap moderního typu.
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Abstrakt
Digitálny model reliéfu (DMR) predstavuje množinu priestorovo priradených údajov vypočítaných na
základe vhodnej interpolačnej metódy. Najčastejšie používanými formami priestorovej reprezentácie DMR je
pravidelná sieť (grid), alebo nepravidelná trojuholníková sieť (triangulated irregular network - TIN). Príspevok
sa zaoberá opisom tvorby „grid“ typu DMR s hrásťovo – priekopovou štruktúrou a podáva návrh
najvhodnejšieho postupu jeho tvorby. Modelovým územím je mezozoické podložie neovulkanitov v povodí
Neresnice. Pri tvorbe DMR bol použitý program ArcGIS 9. V štúdii bolo porovnaných 5 interpolačných metód.
Ako najvhodnejšia pre tento typ prostredia sa ukázala byť metóda blokového splajnu.

Kľúčové slová: digitálny model reliéfu; povodie Neresnice; interpolačné metódy; GIS

Úvod a formulácia cieľa
S rozvojom výpočtovej techniky a nástupom nových technológií vznikajú nové
požiadavky na

spôsoby spracovania informácií s dôrazom na presnosť mapového diela.

Digitálny model reliéfu (DMR) predstavuje množinu priestorovo priradených údajov
vypočítaných na základe vhodnej interpolačnej metódy. Podľa [2] najčastejšie používanými
formami priestorovej reprezentácie DMR je pravidelná sieť (grid), ktorý patrí k rastrovým
štruktúram, v ktorých je povrch rozčlenený do matice buniek - štvorcov. Každá bunka nesie
hodnotu nadmorskej výšky, ktorá sa vzťahuje k stredu bunky, čo umožňuje veľmi jednoduchú
reprezentáciu v počítači (dvojdimenzionálne pole) [2] ako aj použitie mapovej algebry [1].
Mapová algebra umožňuje vykonávať rôzne operácie na pravidelných štruktúrach (teda
vrátane grid) rovnakým spôsobom ako sú vykonávané na dvoch číslach [1]. V prípade tejto
štúdie môžeme týmto spôsobom odčítaním vrstvy podložia neovulkanitov a vrstvy kvartéru od
vrstvy povrchu územia zistiť hrúbku neovulkanického komplexu. Podložie neovulkanitov sa
vyznačuje hrásťovo – priekopovou stavbou. Pri území rozdelenom na vyzdvihnuté
a poklesové kryhy je potrebné použiť zložitejšie postupy tvorby digitálneho modelu ako pri „
hladkom“ reliéfe. Cieľom práce je opis a návrh najvhodnejšieho postupu tvorby grid typu
digitálneho modelu reliéfu s hrásťovo – priekopovou štruktúrou. Modelovým územím je
mezozoické podložie neovulkanitov v povodí Neresnice. Pri tvorbe DMR bol použitý
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program ArcGIS 9. Ohraničenie, geologická stavba záujmovej oblasti ako aj charakter
mezozoického podložia je zrejmé z „Obr. 1“.

Obr. 1: Záujmové územie a geologická stavba oblasti, upravené podľa [6, 7]

Materiál a metódy
Vstupné údaje
Ako vstupné údaje boli k dispozícii geofyzikálne profily [8], geologické profily [7],
profil štruktúrneho vrtu GK-8 nachádzajúci sa severne od územia v oblasti Bacúrov, Dubové
a Breziny [3], mapa morfoštruktúr podložia východnej časti stredoslovenských neovulkanitov
1:100 000 [5, 6], reliéf predterciérneho podložia [4], morfotektonický reliéf predterciérneho
podložia podľa gravimetrie a vrtov v mierke 1:100 000 [4]. Syntézou vyššie uvedených
podkladov boli zistené rozdiely v hĺbkach podložia, ako aj v lokalizácií zlomov. Preto sa
nakoniec vychádzalo z najnovších publikovaných výsledkov podľa [5] „Obr. 2a“.
Metodický postup
Georeferenciáciou

mapy

a

následnou

vektorizáciou

izolínií

podložia

bolo

vygenerované vstupné pole nadmorských výšok reliéfu „Obr. 2a“. DMR je možné vytvoriť
viacerými postupmi. V tomto prípade bolo použitých 5 interpolačných metód (IDW, kriging,
prirodzený sused, splajn, blokový splajn), ktoré spĺňajú podmienky exaktnosti tj. zachovávajú
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nadmorskú výšku bodov vstupného výškového poľa. Opis interpolačných metód je uvedený v
[1]. Pred samotnou interpoláciou bolo potrebné previesť vektorizované izolínie na bodovú
tému. Postup je zrejmý z „Obr. 2a, b, c“. Pri interpolačnej metóde „blokový splajn“ bolo
nutné územie rozdeliť na čiastkové polygóny (vyzdvihnuté a poklesnuté kryhy) – „Obr. 2e“.
Interpolácia tak prebehla automaticky v rámci každého čiastkového polygónu. Výsledkom
všetkých odskúšaných metód je grid s veľkosťou buniek 10 x 10 m.

b

a

e

c

d

Obr. 2: a) Morfologicko – tektonická stavba reliéfu predterciérneho podložia neovulkanitov - upravené podľa
[6], b) detailný pohľad na zvektorizované izolínie, c) detailný pohľad na raster izolínií (10 x 10 m), d) detailný
pohľad na konvertovanú bodovú tému, e) rozdelenie územia na čiastkové polygóny

Výsledky a diskusia
Vygenerované digitálne modely s použitím rozdielnych interpolačných metód sú
znázornené na obr. 3. Z nich vyplýva, že použité metódy – IDW, kriging, prirodzený sused a
splajn sú pre prostredie porušené zlomami nevhodné, pretože nezohľadňujú tektonické línie
„Obr. 3a, b, c, d, e“. Ich použitie by bolo možné v prípade, keby bola interpolácia vykonaná
osobitne pre každý čiastkový polygón – vyzdvihnuté a poklesnuté kryhy „Obr. 2 a, e“. Tento
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postup sa dá realizovať, ale je časovo náročný. Možno ho vykonať selekciou bodov v rámci
čiastkového polygónu funkciou „clip“ prostredníctvom Analysis Tools a následnou
interpoláciou. Keďže výstupom je raster pravidelného tvaru, treba ho „vyrezať“ do tvaru
čiastkového polygónu. To je možné funkciou „Extract by mask“ prostredníctvom Spatial
Analyst Tools. Týmto postupom pre všetky čiastkové polygóny dostaneme skupinu
nespojitých gridov. Na získanie jedného gridu možno použiť funkciu „mosaic“
prostredníctvom ArcCatalogu.

a

b

c

d

e

S
S

e

f

Obr. 3: Digitálny model podložia neovulkanitov s použitím interpolačnej metódy: a) IDW, b) Kriging, c)
Prirodzený sused, d) Splajn, e) Blokový splajn, e) 3D vizualizácia reliéfu s použitím splajnu, f) 3D vizualizácia
reliéfu s použitím blokového splajnu

1553

GEOLÓGIA

Pri pohľade na výsledok s poslednej použitej interpolačnej metódy – blokový splajn je
evidentné, že táto metóda vykazuje najlepšie výsledky, pretože medzi kryhami zachováva
ostré hranice „Obr. 3 e, f“.
Z vyššie uvedeného postupu vyplýva, že pri tvorbe DMR v prostredí s hrásťovo priekopovov štruktúrov je najvhodnejšie použiť metódu blokového splajnu. Interpolačná
metóda vizuálne vykazuje najlepšie výsledky a je časovo nenáročná.

Záver
Práca sa zaoberala postupom tvorby grid typu digitálneho modelu reliéfu s hrásťovo –
priekopovov stavbou. Modelovým územím bolo mezozoické podložie neovulkanitov v povodí
Neresnice. V štúdii bolo porovnaných 5 interpolačných metód. Ako najvhodnejšia pre tento
typ prostredia sa ukázala byť metóda blokového splajnu, pretože vizuálne vykazovala
najlepšie výsledky a je časovo nenáročná. Príspevok je súčasťou riešenia projektu
UK/378/2010 a VEGA č. 1/0333/09 Ministerstva školstva SR.
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Gliridae (Rodentia, Mammalia) z oblasti Centrálnej Anatóle (Turecko) –
paleoekológia a biostratigrafia
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Abstrakt
Študované nálezy miocénnych zástupcov čeľade Gliridae pochádzajú z lokality Tuğlu v Centrálnej Anatólii
(Turecko). Na lokalite Tuğlu boli odobraté vzorky z vrstiev č. 2, 7 a 19. Na fosílne hlodavce bola najbohatšia vrstva
č.19. Spolu bolo vyseparovaných a opísaných 37 zubov pariacich jedincom z čeľade Gliridae. Zastúpené boli najmä
moláre a v menšom množstve premoláre. Fosílny záznam čeľade reprezentujú nálezy zástupcov 3 podčeľadí:
Myomiminae (Myomimus dehmi), Glirinae ( Muscardinus hispanicusm, Myoglis cf. meini) a Dryomyinae
(Glirudinus sp.) Vyseparovaný bol aj jeden premolár, ktorý sa nepodarilo bližšie zaradiť (Gliridae gen. et spec.
indet.). Pre určenie veku fosiliférnej vrstvy sú poznatky o čeľadi Gliridae bohužiaľ nepostačujúce, keďže ich výskyt
na území Centrálnej Anatólie má široké časové rozpätie. Na základe fosílneho spoločenstva plchovitých hlodavcov
bolo však možné určiť paleoprostredie ako lesné, keďže recentní zástupcovia čeľade Gliridae obývajú najmä
presvetlené lesy s dostatkom potravy.

Kľúčové slová: Centrálna Anatólia, Miocén, Gliridae, Paleoekológia, Biostratigrafia
Úvod
Študovaná lokalita sa nachádza v panve Çankiri v Centrálnej Anatólii (Turecko),
reprezentujúcej významnú oblasť, cez ktorú počas miocénu prenikali do Európy viaceré
živočíšne druhy z oblasti Ázie. Centrálna Anatólia predstavuje náhornú plošinu, ktorá vznikla pri
uzatváraní oceánu Neo-Tethys [1]. Na severnom okraji je ohraničená severo-anatólskou
zlomovou zónou. Táto hranica oddeľuje oblasť náhornej plošiny spolu s panvami ležiacimi na
jej území, od nižšie položených paniev nachádzajúcich sa na pobreží Čierneho mora.
Vzhľadom na komplexnosť procesov, ktoré sa podieľali na vzniku náhornej plošiny je
dôležité zozbieranie údajov z lokalít ležiacich na vyzdvihnutej náhornej plošine ako aj z lokalít
mimo nej. Biostratigrafia drobných cicavcov indikuje meniace sa suchozemské podmienky. Aj
keď plchovité hlodavce sú významné najmä z paleoekologického hľadiska, ich stratigrafický
význam taktiež nie je zanedbateľný. Cieľom výskumu je biostratigrafická a paleoekologická
interpretácia identifikovaného spoločenstva z čeľade Gliridae na lokalite Tuğlu.
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Materiál a metódy
Lokalita Tuğlu sa nachádza v SV časti panvy Çankiri. Pre samotné súvrstvie Tuğlu je
charakteristické striedanie žltkastých evaporitov a klastických sedimentov [2]. Spracovaný
materiál pochádza z vrstvy č.19 a je zložený zo striedajúcich sa piesčitých ílov (až ílovcov)
a piesčitých siltov.
Metodiku je možné rozdeliť na terénnu a laboratórnu a časť.
1. Terénna časť zahŕňala odber vzoriek a preplavenie sedimentu na sústave sít (s
priemerom 5 mm a 0,5 mm).
2. Laboratórna časť pozostávala z vyseparovania zubov hlodavcov z preplaveného
materiálu pomocou binokularnej lupy. Na zaradenie jedincov do čeľadí, rodov a druhov bola
použitá klasifikácia založená na metrických (dĺžka a šírka) a morfologických parametroch
(obr.1). Dentálny vzorec pre čeľade Gliridae je 1.0.(1.-2.)3./1.0.(1.-2.)3. Materiál bol následne
prekreslený na kresliacom zariadení a nafotený pomocou zaznamenávacieho zariadenia na
elektrónovom mikroskope.

HORNÝ MOLÁR

DOLNÝ MOLÁR

Obr. 1. Názvoslovie morfologických častí vrchných a spodných stoličiek čeľade Gliridae [3]

Výsledky
Z materiálu bolo vyseparovaných vyše 37 zubov, jedincov patriacich do čeľade Gliridae,
pričom väčšina bola tvorená molármi. Premoláre boli zastúpené v menšom množstve.
Identifikovaní boli zástupcovia troch podčeľadí : Myomiminae, Glirinae a Dryomyinae
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•

Podčeľaď MYOMIMINAE [3]
Vekové rozpätie podčeľade Myomiminae je vrchný eocén až recent. Žuvacia plocha je

konkávna, hlavné hrbole sú dobre vyvinuté, vedľajšie hrebene sú užšie ako hlavné hrebene [4].
Čeľaď bola na lokalite zastúpená rodom Myomimus. Vyseparovaných bolo vyše tridsať zubov.
Materiál pozostával z 3 P4, 7 M1-2, 1 M3, 3 m1, 3 m2 a 3 m3 (obr.2). Druh bol určený ako
Myomimus dehmi [5].

Obr. 2. Myomimus dehmi z lokality Tuğlu (MN 7-8).
Zľava doprava: horný rad – P4 sin., M1-2 dext., M3 sin.; dolný rad – m1 dext., m2 dext., m3 dext.

•

Podčeľaď GLIRINAE [6]
Vekové rozpätie podčeľade Glirinae je vrchný oligocén až recent. Charakteristická pre

podčeľaď Glirinae je plochá alebo len mierne konkávna žuvacia plocha, nevýrazné hlavné hrbole
a nízke hrebene. Vedľajšie hrebene bývajú umiestnené pri horných zuboch na labialnej strane
a pri spodných zuboch na lingválnej strane [4].
Podčeľaď Glirinae bola zastúpená dvoma rodmi :
1.

rod Muscardinus bol reprezentovaný len štyrmi zubami a to 1 P4, 1 M3, 2 m3
(obr.3.2). Druh bol určený ako Muscardinus hispanicus [7].

2.

rod Myoglis bol zastúpený len dvoma molármi a to 2 M1 (obr.3.5-6). Nálezy boli
určené ako Myoglis cf. meini [8].

•

Podčeľaď DRYOMYINAE [9]
Vekové rozpätie podčeľade je spodný oligocén až recent. Charakteristickými znakmi je

konkávna žuvacia plocha a užšie vedľajšie hrebene ako hlavné [4].
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Podčeľaď Dryomyinae bola na skúmanej lokalite zastúpená rodom Glirudinus.
Vyseparovaný bol však len jeden premolár a to p4 dext (obr.3.3). Keďže bol z materiálu
vyseparovaný len jeden zub, nález nebolo možné zaradiť do druhu (Glirudinus sp.).

Posledným zaznamenaným nálezom čeľade Gliridae je premolár P4 dext (obr. 3.1), ktorý
nebolo možné bližšie zaradiť k žiadnemu druhu ani rodu. Aj keď opísaný premolár vykazoval
určitú podobnosť s rodom Vasseuromys, pre nedostatok materiálu a hlavne pre neprítomnosť
molárov, nebolo možné k tomuto rodu priradiť (Gliridae gen. et spec. indet.).

Obr. 3. Zástupcovia plchovitých z lokality Tuğlu (MN 7-8).
1. Gliridae gen. et spec. indet. (P4 dext. ), 2. Muscardinus hispanicus (M3 dext.), 3. Glirudinus sp. (p4 dext), 5-6.
Myoglis cf. meini (5: M1 sin., 6: M1dext.).

Diskusia
Plchovité hlodavce nie sú najvhodnejšie na určenie veku fosiliférnej vrstvy predovšetkým
preto, že ich výskyt nie len na území Centrálnej Anatólie má široké časové rozpätie. Na základe
fosílneho spoločenstva plchovitých hlodavcov bolo však možné určiť paleoprostredie ako lesné,
keďže recentní zástupcovia čeľade Gliridae obývajú prevažne lesné ekosystémy. Žijú napríklad
v bukových lesoch alebo v lesoch s dostatočným podrastom.
Na určenie veku súvrstvia sú potrebné poznatky o ostatných vyseparovaných
spoločenstvách drobných cicavcov. Dôležité sú najmä nálezy jedincov z čeľadí Cricetidae a
Muridae. Z lokality bol materiál spracovaný aj v minulosti, ale z vrstvy ležiacej nižšie. Rozdiel
medzi spoločenstvom hlodavcov z vrstvy č.19 a spoločenstvom odobratým v minulosti (z vrstvy
situovanej nižšie) je v neprítomnosti čeľade Muridae vo vrstve č.19. Z tohto dôvodu bol
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dodatočne odobratý na lokalite materiál v rámci projektu VAMP, ktorý je momentálne v štádiu
spracovania.

Záver
Najdiverzifikovanejšou čeľaďou z lokality Tuğlu bola čeľaď Gliridae. Zastúpená bola
minimálne 3 podčeľaďmi a 4 rodmi: Myomimus (20 zubov), Muscardinus (4 zuby), Myoglis (2
zuby) a Glirudinus (1 zub). Aj keď sú poznatky o čeľadi Gliridae nepostačujúce pre určenie veku
fosiliférnej vrstvy sú plchovité hlodavce dobrými indikátormi životného prostredia. Na základe
poznatkov o súčasných zástupcoch čeľade Gliridae bolo paleoprostredie na lokalite v období
MN7-8 určené ako lesný ekosystém.

Poďakovanie: Príspevok vznikol za podpory projektu VEGA (1/0483/10) a VAMP (ESF-EC009-07)
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Trioktaedrické sľudy granitov z oblasti Surovca a Dlhej doliny
(gemerikum)
Štefan Čík
Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05

Bratislava

Abstrakt
Gemerické granitoidy obsahujú okrem iných minerálov aj sľudy, ktoré sú obohatené o Li., ktoré
vystupujú v asociácií spolu s muskovitom, príp. biotitom prevažne siderofylitového zloženia. Tieto Li sľudy sú
buď v podobe drobných Li obohatených fengitických muskovitov tvoriacich matrix spolu s drobným kremeňom
a plagioklasom, alebo tvoria väčšie lupene v základnej hmote. Väčšie lupene majú zloženie polylithionitu
(v staršej literatúre nazývaný zinnwaldit). Obsah Li sa vypočítal nepriamo pomocou prvej regresnej rovnice na
odhad Li v sľudách podľa [1] . Sľudy sa klasifikovali ako polylithionity a siderofylity, časť z nich tiež ako
annity.

Kľúčové slová: gemerické granity, sľudy, polylithionit
Úvod a charakteristika vzoriek
Granity západnej časti gemerika sú permského veku a vystupujú vo forme intrúzií do
fylitov gelnickej skupiny gemerika. Z hľadiska tektonického vývoja gemerické granity sa
označujú ako postkinematické, vyznačujúce sa prevažne všesmernými zrnitými textúrami [2].
Majú charakter špecializovaných granitov S-typu [3] a v západnej časti aj známu Li
mineralizáciu [4, 3].
Vzorky na štúdium sľúd pochádzajú z muskovitických a dvojsľudných granitov
západnej časti gemerika: (1) suroveckého telieska a (2) z Dlhej doliny (vrty DD). Na zložení
študovaných granitoidov sa podieľajú K-živce, albit, kremeň, sľudy a z akcésorií sú prítomné
fluorit, turmalín, topás apatit, kassiterit, Nb – Ta oxidy, zirkón, monazit. Surovecký Li – F – P
mikrogranit je typický vysokým obsahom topásu, Nb, Ta, oxidov, wolframitu, kassiteritu
a hojnej asociácie vzácnych fosfátov. Cieľom práce je prezentácia chemického zloženia sľúd,
ich klasifikácia [5] a niektoré genetické závery.

Materiál a metódy
Vzorky na štúdium sľúd pochádzajú z lokalít Surovecký jarok a z vrtu DD Dlhá dolina
– tieto vzorky k analýzam nám poskytol Dr. I. Dianiška. Z vhodných vzoriek granitov sa
urobili preparáty na mikroskopické štúdium, výbrusy sa pozorovali na polarizačnom
mikroskope Carl Zeiss Jena Jenapol v optickom laboratóriu na Geologickom ústave SAV. Na
stanovenie chemického zloženia a textúrnych znakov študovaných sľúd sa použili metódy
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WDS, EDS, BSE s využitím elektrónového mikroanalyzátora CAMECA SX 100 (Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave). Vlnovodisperzné elektrónové mikroanalýzy sa
robili za týchto podmienok: urýchľovacie napätie 15 kV, vzorkový prúd 20 nA, priemer lúča
5 – 10 µm a štandardy : K – ortoklas, Na – albit, Si a Ca – wollastonit, Al – Al 2O3, Mg –
MgO, Fe – hematit, Ti – TiO2. Prepočet kryštalochemického vzorca trioktaédrických sľúd sa
urobil na základe prepočtu na bázu 22 kyslíkov. Obsah Li sa v sľudách určil nepriamo a to
výpočtom pomocou prvej empirickej regresnej rovnice Li2O vs. SiO2 v sľudách podľa [1] .

Výsledky a diskusia
Študované granity patria k špecializovaným granitom typu Ss, na ich zložení sa
podieľajú K – živce ktoré tvoria väčšie prevažne idiomorfné zrná, hojnejšie drobné lištovité
albity, hojný silne undulózne zhášajúci kremeň, drobné muskovity fengitického charakteru,
tiež väčšie lupene svetlých sľúd, tie predstavujú prerastanie fengitu a pravdepodobne
polylithionitu

(zinwalditu). Z akcesorických minerálov sú prítomné väčšie topásy a Al

fosfáty (Surovec), Sn, W Nb-Ta oxidy, drobné apatity a fluorit (Dlhá dolina).
Trioktaedrické sľudy zo študovaných vzoriek z lokality Surovecký jarok spadajú do
poľa polylithionitu, z vrtu DD Dlhá dolina tvoria prechod od annitu cez siderofylit až
k polylithionitu „Obr. 1“.

Obr. 1 Trioktaedrické sľudy zo študovaných lokalít [5]
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Keďže obsah Li vo vzorkách Suroveckých mikrogranitov je známy [4] „Tab. 1“,
obsah Li v študovaných sľudách bolo možné kontrolovať pomocou bilancie Li2O v hornine
cez známy modálny obsah muskovitu. Vypočítaný celohorninový obsah Li2O je kompatibilný
s prítomnosťou cca 4 – 5 % polylithionitu a cca 5 % fengitického muskovitu v hornine.
Tab. 1. : reprezentatívne celohorninové chemické analýzy Suroveckého leukogranitu (1-12) a
mikrogranitu (14-19) [6].

V trioktaedrických sľudách dochádza k závislostiam medzi SiO2 a Al2O3, FeOtot
a MgO podľa [1] . Podľa závislosti Al2O3 - SiO2 vzorky zo Suroveckého jarka spadajú do
poľa Li – Al série, a vzorky z vrtu DD Dlhá dolina prevažne do poľa Mg – Fe série „Obr. 2“.
Ďalšia FeOtot – SiO2 závislosť rozdeľuje vzorky z vrtu DD Dlhá dolina na Li –Fe sériu a Li –
Al sériu, vzorky zo Suroveckého jarku sú v poli Li – Al série „Obr. 3“. Posledná MgO –
SiO2 závislosť rozdeľuje vzorky z vrtu DD Dlhá dolina na Mg – Fe a Li – Fe sériu, vzorky zo
Suroveckého jarku spadajú do poľa Li – Al série „Obr. 4“.

Obr. 2: Závislosť SiO2 – Al2O3 v trioktaédrických sľudách. Hranice podľa [1]
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Obr. 3: Závislosť SiO2 – FeOtot v trioktaédrických sľudách, Hranice podľa [1]

Obr. 4: Závislosť SiO2 – MgO v trioktaédrických sľudách. Hranice podľa [1]

Záver
Hoci prítomnosť Li sľúd v západnom gemeriku je známa [4, 3] neboli ešte
systematicky preštudované. Tento príspevok má za úlohu prispieť k ich poznaniu.
Klasifikácia sľúd [5] zo západnej časti, lokalít Surovec a Dlhá dolina, ukázala prítomnosť: (1)
sľúd polylíthionitovej série (zinnwalditu) spolu s (2) dioktaedrickými sľudami (fengitické
muskovity). Textúrne vzťahy naznačujú skoršiu kryštalizáciu polylíthionitu (centrá väčších
lupeňov) a jeho metasomatické zatláčanie neskorším, pravdepodobne alpínskym muskovitom.
Prítomnosť iných Li minerálov sa nepotvrdila, hoci časť Li je pravdepodobne viazaná vo
fosfátoch ako je lacroixit a arrojadit [6, 7]. Štúdium bude pokračovať zahrnutím vzoriek
z hnileckého telesa so novozistenými Li-sľudami [3].
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Prieskum pivničných priestorov pomocou 3D odporovej tomografie
Ivan Dostál, René Putiška
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej
a environmentálnej geofyziky, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4

Abstrakt
Detailné 3D meranie odporovej tomografie (ERT) a indukovanej polarizácie (IP) bolo použité na
potvrdenie nižších horizontov existujúcej vinnej pivnice a k zisteniu vínnej činnosti v týchto pivničných
priestorov minulosti. Vzhľadom obmedzenému priestoru vinnej pivnice sa 3D odporová tomografia ukázala ako
optimálny kompromis medzi potrebným hĺbkovým dosahom a hustotou merania. Výsledky odporového merania
síce nepotvrdili prítomnosť nižších horizontov pivnice ale výsledky z IP merania nám odkryli existenciu
vinárskej činnosti v minulosti.

Kľúčové slová: geofyzika; 3D odporová tomografia; indukovaná polarizácia

Úvod a formulácia cieľa
Geoelektrické metódy patria k najstarším geofyzikálnym metódam, ktoré využívajú
prirodzené alebo umelo vyvolané elektrické pole pre zistenie fyzikálnych vlastností
horninového prostredia. V poslednej dekáde nastal veľký rozvoj vo vývoji geofyzikálnych
aparatúr a 2D a 3D inverzných softvéroch, čo výrazne zvýšilo atraktivitu používania
odporovej tomografie (ERT, electrical resistivity tomography). 2D a 3D elektrická tomografia
sa obvykle vykonáva pomocou veľkého množstva elektród, 25 a viac, pripojených na
viacžilový kábel [1]. Táto metóda sa v značnej miere využíva pri riešení inžinierskogeologických a environmentálnych problémov, ako aj pri archeologickom prieskume. Metóda
ERT sa úspešne využíva pri vyhľadávaní starých pivničných priestorov a kamenných múrov.
Obvykle sa však aplikuje len dvojrozmerné meranie (2D) formou profilov, pretože je menej
časovo a finančne náročné. Výsledky takýchto meraní sú ale len vo forme plošných rezov
prostredia. Kompletný priestorový obraz získavame pomocou trojrozmerného (3D) merania.
Takéto meranie je najvhodnejšie pre detekciu izometrických telies.
3D odporovú tomografiu sme zvolili ako vhodnú metódu na prieskum v pivničných
priestoroch za účelom zistenia možného výskytu starších priestorov v nižších úrovniach
a pozostatkov z vinárskej činnosti v minulosti.
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Materiál a metódy
Meranie bolo realizované v pivničných priestoroch na ploche 3,5 × 2,5 m (obr. 1),
s použitím 48 elektród s krokom merania 0,5 m. Na zber údajov sa použila aparatúra ARES
(GF Instruments, Brno, ČR). Pre získanie kvalitných informácii o rozložení merného odporu v
prostredí sme zvolili elektródové usporiadania pól-pól (PP) a dipól-dipól (DD).
Elektródové usporiadanie PP má najväčší hĺbkový dosah oproti ostatným
usporiadaniam a dostatočne vysoký pomer nameraného signálu k šumu. Usporiadanie DD má
vysokú rozlišovaciu schopnosť, avšak je dosť citlivé na prítomnosť šumu v nameraných
údajoch [2]. Kombinácia týchto usporiadaní zaručuje dostatočnú hustotu informácie a hĺbkový
dosah merania.
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Obr. 1 Situácia 3D merania s pozíciou elektród.

Pre detekciu a lokalizáciu kovových predmetov sme použili metódu indukovanej
polarizácie IP [3,4]. Podstata tejto metódy je v schopnosti nabíjania sa materiálov
s elektrónovou vodivosťou (hlavne kovy).
Namerané údaje zdanlivého merného odporu a IP sme spracovali pomocou inverzného
softvéru RES3DINV (Geotomo software, Penang, Malajzia). Ten umožňuje vypočítať
syntetický model, ktorý reprezentuje dané prostredie. Výsledky merania sú prezentované
formou 3D zobrazenia, čo umožňuje lepšiu predstavu o rozložení merného elektrického
odporu v prostredí.
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Výsledky a diskusia
Odporové meranie
Výsledný model rozloženia merného elektrického odporu je na obr. 2. Účelom
odporového merania bolo zistenie prítomnosti starších priestorov pod existujúcou pivnicou.
To sa malo prejaviť vysokými hodnotami merného odporu (viac ako 20000 Ohm.m), ak by
boli prázdne (obsahovali vzduch). Meraním sa nepotvrdila prítomnosť ďalších priestorov,
pretože hodnoty merného odporu sú v rozmedzí 5 – 2000 Ohm.m. Ako vidieť z modelu (obr.
2) celé prostredie môžeme rozdeliť zhruba na dve časti: hlinitú sedimentárnu vrstvu (5 – 300
Ohm.m) s obsahom antropogénnej navážky a podložné pevné, pravdepodobne skalné horniny
( nad 300 Ohm.m). Vrchné vodivejšie prostredie je narušené prítomnosťou anomálie s vyššou
hodnotou merného odporu (pod elektródou 22 a 27). V tejto anomálnej oblasti môžeme
predpokladať možný výskyt pozostatkov z vinárskej činnosti v minulosti.

Obr. 2 Výsledok 3D odporovej tomografie: rozloženie merného elektrického odporu v prostredí s popisom
anomálnych prejavov.
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Meranie indukovanej polarizácie (IP)
Výsledky z merania indukovanej polarizácie sú na obr. 3. Zistili sme dve anomálne
oblasti s hodnotou 16 – 45 %, čo dokazuje prítomnosť materiálu s elektrónovou vodivosťou
(kovy). Väčšia anomália leží v tej istej pozícii ako anomália z odporového merania na obr.2.
Týmto meraním sme zvýšili pravdepodobnosť výskytu pozostatkov z vinárskej v minulosti
v miestach pod elektródou 22 a 27.

Obr. 3 Výsledok 3D odporovej tomografie: anomálie z merania IP (16-45 ms) v odporovom prostredí (mriežka).

Na základe zistení z obidvoch meraní sa vykonali výkopové práce v mieste pozície
elektródy 27. Počas výkopu sa našli keramické úlomky a železné klince, ktoré spôsobili
vysokú hodnotu IP anomálie. Celé prostredie bolo veľmi málo zhutnené, čo spôsobovalo
nárast hodnoty merného odporu v tejto oblasti. Taktiež sa potvrdila prítomnosť skalného
podložia v hĺbke 1 m.
Použitím 3D merania sme boli schopní zistiť a lokalizovať relatívne malé izometrické
telesá, v našom prípade antropogénne pozostatky v málo zhutnenom prostredí (odporová
anomália) a staré železné klince (anomália IP). Použitím 2D merania by sme boli schopní
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takejto lokalizácie len v prípade, ak by bol profil vedený priamo nad anomáliou, a aj v tom
prípade by neboli jasné jej rozmery.

Záver
Voľba 3D odporového a IP merania sa ukázala ako vhodná pre aplikáciu v malých
priestoroch pre dosiahnutie dostatočného počtu informácii na zistenie a lokalizáciu relatívne
malých izometrických telies. Vyššiu hustotu informácie a väčší hĺbkový dosah je možné
dosiahnuť kombináciou rôznych elektródových usporiadaní, zvyšuje to však časovú náročnosť
na prieskum.

Poďakovanie
Týmto chceme poďakovať Branislavovi Bahnovi za spoluprácu a poskytnutie
priestorov na realizáciu merania.
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Abstrakt
Malý Dunaj je najdlhším ľavostranným ramenom Dunaja, jeho dĺžka je 126,6 km. Rieka ohraničuje
najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe – Žitný ostrov, ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody. V rieke
a jej okolí žijú viaceré vzácne a chránené živočíšne druhy. Kvalita vody v Malom Dunaji je významne
ovplyvňovaná priemyselnou a poľnohospodárskou činnosťou a aj existujúcimi sídelnými aglomeráciami. Na
hlavnom toku Malého Dunaja sú v rámci základnej pozorovacej siete Slovenského hydrometeorologického
ústavu (SHMÚ) monitorované 3 odberové miesta kvality povrchových vôd (Bratislava v rkm 126, Malinovo
v rkm 114,7 a Kolárovo v rkm 2,5). V rámci vlastných terénnych prác bol doplnený monitoring kvality
povrchovej vody Malého Dunaja v roku 2009 v ďalších 5 odberových miestach a v roku 2010 v 10 odberových
miestach. Výskum bol zameraný na chemické a mikrobiologické znečistenie vody.

Kľúčové slová: Malý Dunaj; povrchová voda; kvalita vody; mikrobiologické parametre

Úvod a formulácia cieľa
Malý Dunaj sa od hlavného toku Dunaja oddeľuje na jeho ľavom brehu v katastrálnej
časti mesta Bratislavy nazývanej Pálenisko (lokalizácia nového prístavu) na rkm 1865,6 a pri
Kolárove sa vlieva do Váhu. Plocha povodia je 3173 km2. Malý Dunaj predstavuje floristicky,
faunisticky a ekosozologicky jedinečné územie – vnútrozemskú deltu.
Hlavným cieľom práce bolo zistiť mieru antropogénneho ovplyvnenia kvality vody
v Malom

Dunaji

na

základe

hodnotenia

viacerých

vybraných

chemických

a mikrobiologických ukazovateľov.
Kvalita vody Malého Dunaja je ovplyvňovaná hlavne priemyselnými a komunálnymi
odpadovými vodami. Medzi najvýznamnejšie zdroje priemyselných odpadových vôd v povodí
Malého Dunaja patria: automobilka Peugeot Citroen Slovakia s r.o. Trnava; Chemolak a.s.
Smolenice vyrábajúci náterové hmoty, lepidlá a riedidlá; výrobca plechových výliskov
a špeciálneho náradia pre automobilový priemysel Comax TT a.s. Trnava. Ďalej sú to:
Mraziarne a.s. Sládkovičovo; výrobca palivových liehovín Enviral a.s. Leopoldov a mliekareň
Euromilk a.s. Veľký Meder [1]. Okrem priemyselných odpadových vôd k znečisteniu
významne prispievajú aj komunálne odpadové vody, pričom medzi najvýznamnejšie patria
Čistiarne odpadových vôd v mestách: Bratislava, Pezinok, Senec, Modra, Piešťany, Dunajská
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Streda a Šaľa.
Materiál a metódy
V rámci vlastných monitorovacích prác bolo dva krát v roku 2009 v mesiacoch jún
a september monitorovaných 5 odberových miest (Bratislava-Pálenisko, rkm 126; BratislavaVrakuňa, rkm 120; Malinovo, rkm 114,7; Nová Dedinka, rkm 107,4; Tomášov, rkm 104,0).
Sledovaná bola najmä prímestská časť Bratislavy. V roku 2010 bol monitoring realizovaný
jeden krát v mesiaci máj. Pozorovanie bolo doplnené o ďalších 5 odberových miest (Jelka,
rkm 75,7; Jahodná, rkm 39,9; Topoľníky-Klátovské rameno, rkm 2,1; Topoľníky-sútok, rkm
19,1; Kolárovo, rkm 0).
Pri odbere vzoriek povrchových vôd boli vykonané terénne merania fyzikálnochemických ukazovateľov v rozsahu: teplota vzduchu, teplota vody, elektrolytická vodivosť,
pH, oxidačno-redukčný potenciál, rozpustený kyslík, kyslíkové nasýtenie, zásadová
neutralizačná kapacita pri pH 8,3 a kyselinová neutralizačná kapacita pri pH 4,5. Pri odbere
boli slovne hodnotené aj vzhľad, zákal a zápach vody.
Analýza vzoriek vody bola vykonaná v hydrogeochemickom laboratóriu Katedry
hydrogeológie PriF UK (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), kde
boli stanovené parametre: rozpustené látky pri 105 °C, vápnik, horčík, voľný CO2, HCO3-,
amónne ióny, dusičnany, chloridy, sírany, fosforečnany, humínové látky, CHSKMn a CHSKCr.
Jedenkrát v roku 2009 boli stanovené prvky Na, K, Fe, Mn a parameter TOC a v roku
2010 boli stanovené Na, K a TOC. Analytické práce boli vykonané v laboratóriu IngeoEnvilab, s.r.o. Žilina.
Mikrobiologické analýzy povrchovej vody boli realizované na Ústave bunkovej biológie
PriF UK

v rozsahu:

kultivovateľné

mikroorganizmy

pri

22 °C

a kultivovateľné

mikroorganizmy pri 36 °C, ktoré charakterizujú stupeň mikrobiálneho oživenia vôd. Fekálnu
kontamináciu vody indikujú: koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie
a enterokoky.
Dlhodobé zmeny kvality vody Malého Dunaja boli zhodnotené na základe odberových
miest pozorovacej siete SHMÚ (Bratislava, Malinovo a Kolárovo) za obdobie 1967 až 2008.
Išlo prevažne o mesačné pozorovania vybraných ukazovateľov kvality vody.

Výsledky a diskusia
Prítomnosť znečisťujúcich látok v povrchovej vode Malého Dunaja sa najvýraznejšie
prejavila v odberovom mieste Bratislava-Vrakuňa, kde ukazovatele CHSKMn, CHSKCr, BSK5,
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TOC, humínové látky, NH4+ a sledované mikrobiologické parametre vykazovali počas
sledovania najvyššie hodnoty zo všetkých odberných miest „Tab. 1”. V ostatných odberových
miestach dosahovali sledované ukazovatele kvality vody podobné koncentrácie. Výnimkou je
znečistenie povrchovej vody síranmi, ktoré sa prejavilo výraznejšie v odberových miestach
Topoľníky-Klátovské rameno (88,5 mg·l-1) a Topoľníky-sútok (86,8 mg·l-1), čo predstavuje
približne o 100 % vyššie koncentrácie ako v ostatných miestach „Tab. 1”.
Na všetkých odberových miestach boli preukázané relatívne vysoké hodnoty
sledovaných mikrobiologických parametrov „Tab. 1”. Vzorky vody boli odoberané v letných
mesiacoch jún, september a máj, kedy teplota vody podmienila masívnejší rozvoj mikroflóry.

Tab. 1 Vybrané ukazovatele kvality povrchovej vody v Malom Dunaji (analýzy Katedry hydrogeológie a Ústavu
bunkovej biológie a biotechnológie PriF UK)
Cl-

SO42-

NO3-

9.6. 09
9.9. 09
3.5. 09

16,04
17,64
28,37

25,10
25,10
32,51

6,00
5,07
6,70

9.6. 09
9.9. 09
3.5. 09

39,20
49,39

43,62
39,92

19,04
36,79

Bratislava-Pálenisko
0,53
4,22
3,27
4,94
2,88
Bratislava-Vrakuňa
3,09
6,49
5,22
3,04
9,15
-

47,87

47,32

9,84

3,06

9.6. 09
9.9. 09
3.5. 09

19,60
21,17
30,14

43,62
39,92
47,32

7,85
8,02
8,21

9.6. 09
9.9. 09
3.5. 09

21,83
24,70
31,91

27,98
32,92
34,98

8,34
8,03
9,23

9.6. 09
9.9. 09
3.5. 09

21,38
24,67
31,91

25,93
32,92
33,74

8,43
8,75
10,34

3.5. 09

28,37

34,16

9,46

3.5. 09

31,91

43,62

9,11

3.5. 09

33,68

88,47

9,09

3.5. 09

39,00

86,83

9,13

3.5. 09

30,14

50,20

8,03

CHSKMn
mg·l-1

CHSKCr

TOC

1,90
1,78
1,80

16,90

4,78

Malinovo
0,71
4,53
0,78
3,50
3,23
Nová dedinka
2,10
0,93
3,96
1,70
2,60
2,25
7,73
3,12
Tomášov
2,10
1,45
4,11
1,87
3,80
2,13
8,05
3,03
Jelka
2,09
5,09
3,32
Jahodná
2,97
0,91
3,44
Topoľníky-Klátovské rameno
2,45
2,38
<2
Topoľníky-sútok
1,37
0
<2
Kolárovo
2,25
5,00
2,73
2,10
1,83
2,25

KM22

KM36 KOLI
KTJ.ml-1

TK

EK

1850
710
1270

890
800
450

200
340
120

0
20
0

0
6
1

31600
1880

5700
1830

700
140

10
22

> 10000

> 5000

760
1810
>
5000

83

421

2290
870
3640

450
1530
2200

480
1430
1303

0
70
90

2
22
50

1730
830
1900

340
1140
1500

300
1360
1010

40
30
60

0
5
18

1560
780
3640

650
1360
1460

840
1430
580

40
70
40

1
21
10

2620

1600

870

10

2

1330

620

280

10

33

1730

1060

380

0

15

1410

480

180

0

0

2410

890

210

0

104

Poznámka: KM22 = kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, KM36 = kultivovateľné mikroorganizmy pri 36
°C, KOLI = koliformné baktérie, TK = termotolerantné koliformné baktérie, EK = enterokoky, KTJ = kolóniu
tvoriaca jednotka

Na základe vyhodnotenia údajov pozorovacej siete SHMÚ dochádzalo počas obdobia
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1967 až 2008 k zlepšovaniu kvality vody v Malom Dunaji, čo sa prejavovalo najmä
znižovaním koncentrácie síranov, miernym znížením koncentrácie chloridov a znižovaním
hodnôt KTJ kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C a koliformných baktérií na všetkých
troch odberových miestach (Bratislava, Malinovo, Kolárovo). Z dlhodobého hľadiska bola
zistená najlepšia kvalita povrchovej vody v odberovom mieste Bratislava. Koncentrácie
chloridov, síranov a dusičnanov v povrchovej vode boli počas sledovaného obdobia najnižšie.
Taktiež tu bolo zistené najmenšie organické znečistenie, parametre CHSKMn a CHSKCr
dosahovali najnižšie koncentrácie. Obsah rozpusteného kyslíka v povrchovej vode Malého
Dunaja v odberovom mieste Bratislava neklesol pod hranicu 3,8 mg·l-1. Naopak v povrchovej
vode v odberových miestach Malinovo a Kolárovo bola nameraná najnižšia koncentrácia
rozpusteného kyslíka (0,3 mg·l-1).

Záver
Na základe údajov SHMÚ (1967 – 2008) je možné konštatovať, že z dlhodobého
hľadiska dochádza k zlepšovaniu kvality povrchovej vody v Malom Dunaji z hľadiska
chemických aj mikrobiologických parametrov. Obdobné dlhodobé zmeny boli preukázané aj
pre kvalitu dunajskej vody [2] a kvalitu vôd štrkovísk v oblasti Bratislavy [3,4,5,6].
Najvýraznejšie sa prejavuje v povrchovej vode Malého Dunaja mikrobiologické
znečistenie. Na sledovaných odberných miestach na Malom Dunaji boli v roku 2009 a 2010
zistené vysoké počty KTJ koliformných baktérií, termotolerantných koliformných baktérií
a enterokokov, ktoré poukazujú na fekálne znečistenie vôd. Odobrané vzorky vo veľkom
množstve prekračovali limity stanovené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 269/2010
Z. z. [7].
Miesto s najhoršou kvalitou a najväčšou mierou znečistenia povrchovej vody
povrchovej vody je Bratislava-Vrakuňa, kde kvalitu vody výrazne ovplyvňuje Čistiareň
odpadových vôd Vrakuňa. Vplyv urbanizácie a antropogénnej činnosti sa prejavuje po
Tomášov, čo je evidentné z hodnotenia ukazovateľov fekálneho znečistenia. V ďalších
odberných miestach v smere toku bola zistená relatívne dobrá kvalita povrchovej vody.
V budúcnosti je potrebné naďalej monitorovať kvalitu vody Malého Dunaja so
zameraním na mikrobiologické a organické znečistenie.
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Litologické a faunistické spracovanie lokality Lingulová lavica
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Abstract
Zvolené profily sú tvorené sedimentmi vrchného badenu. Sú zložené z viac či menej piesčitých ílov.
Nájdené mäkkýše reprezentujú vyrovnané spoločenstvo s veľmi podobnými nárokmi na životné prostredie.
Nálezy zapadajú do bioty mäkkýšov nájdených na lokalitách Devínskej Kobyly. Biologická rozmanitosť
skúmaných profilov je nižšia, avšak dané jedince sú zastúpené v hojnom množstve. Celková skladba fauny
poukazuje na príbrežnú, dobre presvetlenú oblasť mora s vyššou dynamikou prostredia.

Kľúčové slová: neogén; mäkkýše; Devínska Kobyla; (pieščitý) ílovec; Lingulová lavica
Úvod
Lokalita Lingulová lavica sa nachádza na úpätí Devínskej Kobyly. Táto práca je
venovaná faune mäkkýšov z pôvodnej lokality ako i z profilu realizovaného neďaleko.
Cieľom práce je komplexne spracovať nové nálezy z daných lokalít a porovnať ich navzájom,
ako aj s výsledkami analýz podobných lokalít Devínskej Kobyly. Spracovanie daných
profilov pomôže pochopeniu rozloženia sedimentačných prostredí východného okraja
Viedenskej panvy a ich paleoekológie.

Litológia a stratigrafia
Lokalita sa nachádza 1,5 km od Devína smerom a sever. Študované profily sú
umiestnené na svahu Devínskej Kobyly, oba orientované smerom na juh. Novovytvorený
profil je však oproti pôvodnému v nižšej polohe a mierne západnejšie. Je umiestnený v oblasti
v súčasnej dobe nevyužívaných vinohradov. Pôvodná lokalita Lingulovej lavice bola
najvyššie položeným náleziskom miocénnej fauny (304 m. n. m.) na Devínskej Kobyle [1].
Spodnejší profil výškovo korešpondoval s lokalitou Devín-Terasy [2].
Novovytvorený profil tvoria rôzne piesčité ílovce, prevažne masívneho charakteru.
Bolo ho možno litofaciálne rozčleniť na viacero vrstiev. Vo vrchnej časti odkryvu sa
nachádzajú masívne sivasté piesčité ílovce s vápnitou prímesou. Nižšie sú uložené masívne
hnedasté piesčité íly tiež s prímesou vápnitých častí, ale sú zastúpené v menšej miere, vrstvy
na sebe ležia diskordantne, v týchto vrstvách sa tiež nachádzajú lastúrniky druhu Glossus
humanus, Corbula gibba, Neopycnodonte navicularis, Peronea planatus. Pod touto polohou
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sú uložené sivozelené vrstvy tvorené pieščitým ílom s vápnitou zložkou, vo vrstve sú výrazne
zastúpené vápnité konkrécie, nachádzajú sa tu prevažne kamenné jadrá lastúrnikov Glossus,
v spodnej časti sa podarilo nájsť aj zvyšky chitóna Acanthochiton. V najnižšej časti sú
viditeľné hnedastožlté piesčité ílovce masívneho charakteru v nich sa nachádzajú lastúrniky
rodu

Cubiostrea

digitalina,

Neopycnodonte

navicularis

a úlomky

chitóna

rodu

pravdepodobne Chiton.
Pôvodný profil predstavujúci lokalitu Lingulová lavica je litologicky zastúpený
škoricovo sfarbenými ílmi s výrazným podielom piesčitej frakcie s minimálnym obsahom
schránok vo vrchnej časti. Po týchto nasleduje vložka sivých ílov, po ktorých opäť nastupujú
škoricovo sfarbené íly s výrazným podielom piesčitej frakcie. Ďalej sa tu nachádzajú sivé íly
s prímesou vápnitých častí obsahujúcimi v nižšej časti vrstvičku piesčitých zlepencov
s nálezom zubu z ryby a ramenonožcov Lingula sp. Pod touto polohou sa nachádzajú sivé
piesčité zlepence s nálezmi lingúl a kamenných jadier lastúrnikov rodu Glossus.
Lokality sú miocénneho veku, nálezy spoločenstiev mäkkýšov ich radia do bádenu.
Mikropaleontologicky je preukázané bulimino-bolivinovým spoločenstvom [3.], čo poukazuje
na vrchný báden.

Materiál a metódy
Materiál bol zozbieraný v roku 2010. Na čerstvom profile boli vzorky odoberané pre
mikropaleontologické účely sme odber vzoriek vykonávali v kroku 10 cm. Vzorky sme
odoberali v smere od podložia do nadložia, aby sa pri odbere z vyšších vrstiev nižšie
horizonty nekontaminovali. Odobranú horninu sme vkladali do igelitových vreciek
s označením lokality, GPS súradnicami a číslom odberného bodu. Odoberali sme v čo
najmenšej možnej hrúbke, aby sme obsiahli najmenšie stratigrafické rozpätie. V profile
pôvodnej lokality boli odobrané 4 referenčné vzorky. Zber makropaleontologického materiálu
bol zameraný na faunu mäkkýšov, čiže všetky skúmané vzorky spadajú do kmeňa Mollusca
a tried Gastropoda, Lamellibranchiata, Polyplacophora. Ide o celé jedince, no i spoľahlivo
determinovateľné úlomky. Makropaleontologické vzorky sa odoberali z tých istých profilov
v kroku cca 20 cm. Z profilu Lingulová lavica1 bolo odobraných 50 vzoriek a z profilu
Lingulová lavica 2 20 vzoriek. Zozbieraný materiál bol determinovaný a štatisticky
spracovaný vzhľadom na početnosť výskytu na daných profiloch.
Zozbierané jedince bolo potrebné preparovať. Najmä nálezy z lokality Lingulová
lavica1 a vrstvy s obsahom konkrécií bolo nutné dodatočne konzervovať. Pre konzerváciu
materiálu som zvolil roztok vody a disperzného lepidla v pomere 2:1. Roztok bol nanášaný na
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schránky a kamenné jadrá štetcom. Samotná determinácia prebehla pomocou dostupnej
literatúry. Vzorky boli pozorované pri detailnom skúmaní pod binokulárnou lupou. Štatistické
spracovanie bolo uskutočnené výpočtom zo všeobecných vzťahov pre určenie početnosti
jednotlivých taxónov [4, 5].

Výsledky a diskusia
Doteraz boli spracované mäkkýše iba z makropaleontologických vzoriek. Z množstva
zozbieraného materiálu (50+20 schránok) bolo určených 6 druhov a bolo vyčlenených 5
bližšie neurčiteľných taxónov. Počet nájdených druhov tieto profily ukazuje ako málo bohaté
čo sa týka biodiverzity, avšak sú pomerne bohaté na počet určitých jedincov. Ulitníky
a chitóny sú zastúpené iba jedným druhom, lastúrniky deviatimi druhmi. V porovnaní
s lokalitami Devín-Záhradky kde bolo popísaných 93 taxónov (47 lastúrnikov a 22 ulitníkov)
[2] a lokalitou Sandberg, kde bolo určených 44 taxónov lastúrnikov a 19 ulitníkov [1] ide
o faunisticky chudobnú lokalitu.

Tab 1. Prehľad nálezov z vybraných profilov
Druh

LL1

Acanthochiton sp.

2

Conus sp.

1

LL2

Corbula gibba (Olivi)

2

Cubitostrea digitalina (Eichwald)

2

Glossus humanus (Linnaeus)

25

3

Glosus sp.
Neopycnodonte navicularis
(Brocchi)

3

8

5

7

Ostrea lamellosa(Brocchi)

6

1

Ostrea sp.

2

1

Pecten sp.

1

Peronea planatus (Linnaeus)

1
50

20

Na profile Lingulová lavica1 je najväčšia akumulácia fosílií viazaná na sivé vápnité
konkrécie a spodný horizont, v ktorom sú zastúpené len ustrice. Lingulová lavica2 sa
vyznačuje pravidelnejším rozložením nálezov, no v zozbieranom materiáli sa javí ako
chudobnejšia.
Porovnanie určených taxónov rôznych lokalít Devínskej Kobyly s výsledkami
dosiahnutými inými autormi [1,2] poukazuje na rôznorodosť hojnosti výskytov na daných
lokalitách. Z porovnania vychádza ako najrozšírenejší druh Glossus humanus, naopak
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zástupcovia rodu Corbula nie sú rozšírení v tak veľkej miere. V profile Lingulová lavica1 je
prevaha druhu Glossus humanus taká, že po aplikovaní štatistických metód posúva väčšinu
ďalších druhov do kategórie vzácne. V tabuľke sú rozdiely aj medzi hojnosťou rodu Ostrea,
na daných lokalitách sú lastúrniky patriace k ustriciam dobre zachovalé a dobre
determinovateľné. Zástupcovia rodov Acanthochiton, Peronea planatus a Neopycnodonte
navicularis nie sú v starších výskumoch publikované, pričom v profiloch Lingulovej lavice sú
prítomné.
Tab 2.: Porovnanie hojnosti vybraných druhov na rôznych lokalitách Devínskej Kobyly, legenda: r – rare, c –
current, a - abundant, ? – neuvedené, prázdne – na danej lokalite sa nenachádza

Druh

LL1

Acanthochiton sp.

r

Conus sp.
Corbula gibba (Olivi)

DevínTerasy

LL2
?

Vinohrady Sandberg
?

?

r

a

c

r

r

a

c

a

c

a

c

a

Cubiostrea digitalina (Eichwald)

r

Glossus humanus (Linnaeus)

a

c

Glosus sp.
Neopycnodonte navicularis
(Brocchi)

r

a

c

a

?

?

?

Ostrea lamellosa (Brocchi)

c

r

a

a

c

Ostrea sp.

r

r

c

a

c

Pecten sp.

r

a

a

a

Peronea planatus (Linnaeus)

r

?

?

?

Skladba taxónov z daných profilov je tvorená prevažne ustricami, hrubostennými
lastúrnikmi a zástupcom chitónov, žijúcich prisadnutým životom. Tieto nálezy poukazujú na
vysokú dynamiku prostredia, v ktorom dané organizmy žili. Ďalej prezrádza, že nájdené
spoločenstvo obývalo plytšie dobre presvetlené moria, s hĺbkou do 50 metrov, čiže príbrežnú
časť. Na skúmaných schránkach sa nevyskytujú žiadne anomálie, išlo o zdravé spoločenstvo
bez známok napadnutia dravcami.

Záver
Zberom na lokalitách Lingulovej lavice bolo získané väčšie množstvo jedincov,
ktorých nálezy boli spracované ohľadom na početnosť ich výskytu na lokalitách Lingulovej
lavice a porovnané s nálezmi z iných nálezísk Devínskej Kobyly. Z lokality Lingulová lavica1
bolo zozbieraných a štatisticky spracovaných 50 jedincov. Na lokalite Lingulová lavica2 to
bolo 20 jedincov. Najbežnejšími druhmi na týchto lokalitách sú druhy Glossus
humanus, Neopycnodonte navicularis a zástupcovia rodu Ostrea. Ostatné nálezy dopĺňajú
spoločenstvo mäkkýšov daných profilov. Celková skladba fauny poukazuje na príbrežnú
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dobre presvetlenú oblasť s hĺbkou okolo 50 m. Podľa nálezov ustríc a hrubostenných
lastúrnikov išlo preukázateľne o lokality s vyššou dynamikou morského prostredia. Nálezy
chitóna tiež korešpondujú s dynamickým prostredím. Schránky sú bez výrazných anomálií
vykazujú rovnomerný rast, čo svedčí o zdravom spoločenstve. V porovnaní s ostatnými
lokalitami Devínskej Kobyly vykazujú dané lokality určité anomálie. Ďalším výskumom by
bolo vhodné ich preskúmať. Súčasné výskumy je ešte potrebné doplniť o výsledky dosiahnuté
po determinácií a štatistickom spracovaní výplavov.
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Nálezy fauny vrchnokriedových mäkkýšov z lokality Prašník
Tomáš Fuksi
Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Mlynská dolina, 84215 Bratislava,
Slovenská republika, dragovitvlkina@gmail.com

Abstract
Lokalita Prašník patriaca k Brezovským Karpatom sa vyznačuje bohatou faunou mäkkýšov.
V poslednej dobe boli tieto doplnené o nálezy flóry. Tieto nálezy pomáhajú utvoriť rekonštrukciu ekologického
prostredia vo vrchnej kriede na danej lokalite. Analyzovaná fauna a flóra poukazujú, že oblasť ležala v teplejšom
pásme s vyššou humiditou. Ulitníky predstavujú spoločenstvo plytkého dobre presvetleného mora s priaznivou
salinitou.

Kľúčové slová: vrchná krieda; mäkkýše; Gastropoda; Brezovské pohorie; (vnútrodruhová) diverzita
Úvod
Lokalita Prašník sa nachádza na úpätí Brezovských Karpát. Táto práca je venovaná
faune a flóre z danej lokality. Cieľom práce je spracovať nové nálezy z danej lokality,
porovnať ich vnútrodruhovú diverzitu a početnosť jednotlivých taxónov. Spracovanie daných
nálezov pomôže pochopeniu rozloženia sedimentačných prostredí

a paleoekologických

faktorov ovplyvňujúcich študované plytkomorské prostredia v období vrchnej kriedy.

Zasadenie lokality do širšieho geografického a geologického celku
Obec Prašník sa nachádza 14 km severozápadne od Piešťan. Jej chotár sa rozprestiera
na juhovýchodnom okraji severnej časti Malých Karpát. Veľká časť chotára je zalesnená
dubovo-hrabovými lesmi s prímesou agátu a bučiny. Nálezisko sa nachádza v Brezovskom
pohorí. Skameneliny boli eróziou uvoľňované z podkladu poľnej cesty vedúcej k mlynu
Lúky, pod kopcom Tlstá hora. Dnes možno nájsť skameneliny v menšom množstve na
povrchu okolitých polí. Skameneliny sa vo väčšom množstve nachádzajú aj v širšom okolí
bývalého pionierskeho tábora. V jeho okolí sa nachádza aj materiál z výkopu základov budov
tábora, ktoré sú mimoriadne bohaté na nálezy fauny a flóry. Najnovšie nálezy však ukazujú na
rozšírenie rovnakých fácií aj v lesoch na Pustej Vsi, kde sú doplnené výskytom uhoľných
slojov. Vek sedimentov Brezovskej série bol na základe mikropaleontologických nálezov
zástupcov druhu Globotruncana linneliana určený na vrchnú kriedu, senón [1].
Skameneliny sa uvoľňujú zvetrávaním sedimentov vrchnej kriedy, ide o tzv. Brezovský
vývoj a menšie výskyty sú na Horehroní – Červená skala. Ďalšie výskyty neistého zaradenia
sa nachádzajú v okolí Dobšinskej ľadovej jaskyne a Drieňovca [2].
Brezovská séria predstavuje jeden uzatvorený sedimentačný cyklus, ktorý vznikol
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v priestore pri vnútornom okraji bradlového pásma. Na základe litologicko-faciálnych
rozdielov bolo možné rozčleniť v brezovskej skupine viacero vyšších litostratigrafických
jednotiek, a to: ostriežske súvrstvie, súvrstvie Hurbanovej doliny, košarisské súvrstvie,
podbradlianske súvrstvie, bradlianske súvrstvie, súvrstvie Polianky [3].
Najstaršie sedimenty kriedovému veku (turón – spodný koňak) v tejto oblasti
zodpovedajú polohy schizofytových vápencov v okolí kóty Orlie skaly. Sedimenty
predstavujúce schizofytové vápence vznikali v sladkovodnom prostredí jazier
prechádzajúcimi do morskej fácie [4]. Samotná brezovská séria začína vlachovskými
zlepencami pokračuje baraneckými pieskovcami, na ktoré nasadajú štvernické sliene. Tento
súbor fácií sa označuje ako ostriežske súvrstvie. Naň nasadá súvrstvie Hurbanovej doliny,
santónskeho veku, tvorené sedimentami flyšového charakteru. Sled brezovskej série
pokračuje sedimentmi kampánu, tie predstavuje košariské súvrstvie. Ide o pestré slieňovce
s polohami pieskovcov. Vrchnokampánskeho veku je podbradlianske súvrstvie, ktoré
obsahuje sliene s častým obsahom úlomkov rodu Inoceramus. Najvrchnejšiu časť sedimentov
vrchnej kriedy v Brezovských Karpatoch tvorí bradlianske súvrstvie. Toto súvrstvie
sedimentovalo v období vrchného kampánu až vrchného mástrichtu [5].
Sedimenty lokality Prašník patria do súvrstvia Hurbanovej doliny. V sedimentoch tohto
súvrstvia boli identifikované tieto významné druhy mikrofauny: Globotruncana tricarinata,
G. concavata, Neoflabellina deltoidea, Bolivinita planata a ďaľšie. Na základe týchto
nálezov boli sedimenty datované na santón [1]. Súvrstvie je tvorené sivozelenými až
hnedastými tenko laminovanými slieňmi, ktoré sa striedajú s tenko až hrubo vrstevnatými
pieskovcami alebo piesčitými vápencami. Spodná hranica tohto súvrstvia je definovaná na
rozhraní slienitej fácie (štvernické sliene) a rytmicky sa striedajúcej psefiticko-psamitickej
fácie. Horná hranica je položená do úrovne striedania sa flyšovej a pelitickej fácie (košarisské
súvrstvia). Celé súvrstvie nepresahuje hrúbku 300m [5].

Materiál a metódy
Materiál bol zozbieraný v rokoch 2000 - 2011. Zber bol vykonávaný na rôznych
miestach v obci Prašník. Okrem náhodných nálezov bolo bohatšie spoločenstvo nájdené pri
mlyne Lúky a okolí bývalého pionierskeho tábora. V prípade „náleziska Lúky“ ide
o vyerodované ulity mäkkýšov na povrchu okolitých polí a v okolí pionierskeho tábora sú to
väčšinou zárezy poľných ciest. V jeho okolí sa nachádza aj materiál z výkopu základov budov
tábora, ktoré sú mimoriadne bohaté na nálezy fauny a flóry. V pôvodnej výkopovej jame bolo
zreteľne viditeľné rytmické striedanie fosiliferných a nefosiliferných vrstiev [6.]. Vzhľadom
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na charakter nálezísk nebolo možné väčšinu nálezov umiestniť do určitých vrstiev. Zber
prebiehal priamo z povrchu, prípadne prekopávaním kopy z vývozu základov. Rastlinné
zvyšky sa nachádzajú v pevnejších horninách pieskovcov s výrazným obsahom vápnitej
frakcie a organickej hmoty. Zber prebiehal i s použitím ľahšieho pracovného náradia,
krompáča, lopaty, kladiva, sekáča a dláta.
Zber makropaleontologického materiálu bol zameraný na faunu mäkkýšov, čiže všetky
skúmané vzorky mäkkýšov spadajú do kmeňa Mollusca a triedy Gastropoda. V poslednej
dobe sa na lokalite podarilo nájsť väčšie množstvo rastlinnej drte, v ktorej sa občas nájdu
i celé listy papradí, nahosemenných i krytosemenných rastlín. Pri nálezoch mäkkýšov ide tak
o celé jedince, ako aj spoľahlivo determinovateľné úlomky.
Preparácia vzoriek prebiehala za použitia preparačných ihiel. Niektoré jedince boli
zbavované nadbytočných vrstiev prilepených na schránke roztokom slabej kyseliny
chlorovodíkovej a až potom dopreparované ihlami. Zozbierané jedince mäkkýšov nebolo
potrebné konzervovať. Pre konzerváciu rastlinných zvyškov jemnejšieho charakteru som
zvolil roztok vody a disperzného lepidla v pomere 2:1. Roztok bol nanášaný na povrch celej
plochy vzoriek jemným štetcom, aby prišlo k čo najjemnejšiemu styku s okolitým prostredím.
Zozbieraný materiál bol taxonomicky a štatisticky spracovaný vzhľadom na početnosť
výskytu. Štatistické spracovanie bolo uskutočnené výpočtom zo všeobecných vzťahov:
variačného rozpätia.

Nájdené kompletné schránky boli spracované s ohľadom na

vnútrodruhovú diverzitu taxónov.

Výsledky a diskusia
Nálezy makrofauny zo širšieho okolia boli spracované už minulosti[5]. Mnou bolo na
lokalite zozbierané väčšie množstvo materiálu (821 jedincov). Z lokality Prašník bolo
opísaných a určených 7 taxónov zastúpených veľkým množstvom jedincov. Zo štatistického
hodnotenia jedincov sa najbohatšie vo fosílnom zázname prejavujú jedince druhu Glauconia
coquandiana. Jedince druhov Acteonella cylindrica a Fusus torosus sú na týchto lokalitách
pomerne vzácne, pričom druh A. cylindrica je zastúpený iba jedným jedincom. Z porovnania
lokalít Lúky a Dúbrava - pioniersky tábor je rod Glauconia rozšírenejší na lokalite Lúky, kde
je sprevádzaný iba vzácnymi nálezmi rodov Nerinea a Acteonella. Na lokalite Dúbrava je
počet jedincov rodu Glauconia menší, pričom je približne na rovnakej úrovni výskytu
s rodom Acteonella.
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Obr. 1: Počet zozbieraných jedincov z lokality Prašník.

Na schránkach mäkkýšov, ktoré neboli poškodené som vykonal merania pre zistenie
druhovej diverzity daných taxónov. Priemerná veľkosť schránky druhov Glauconia
coquandiana je 4,6 cm, pri priemernej šírke ulity 2 cm. Najväčší jedinec dosahoval rozmery
5,6 cm a 2,5 cm. Schránky druhu Acteonella gigantea vykazujú v priemerných rozmeroch
veľkosť schránky 10 cm a šírku 4,2 cm. Najrozmernejšie jedince dosahujú rozmery 14cm
a 6cm v šírke. Druh Acteonella lamarcki predstavuje menšie formy s priemernou veľkosťou 3
cm a šírkou 1,5 cm. Najväčšie jedince majú rozmery 3,5 cm dĺžku a 1,9 cm šírku. Jedince
druhu Nerinea buchi dosahujú maximálne rozmery 15 cm výšku schránky pri šírke 5 cm,
priemerne to však je 12cm pri šírke 4 cm.

Obr. 2: Maximálne biometrické hodnoty namerané na ulitách (údaje sú uvádzané v cm)
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Obr. 3: Priemerné biometrické hodnoty namerané na ulitách (údaje sú uvádzané v cm)

Z nameraných údajov vyplýva, že jedince nevykazujú nejaké väčšie výkyvy.
Poukazuje to na prostredie s rovnomernou distribúciou rozpustených solí. Tvar, kvalita
a stavebný materiál schránok vypovedá o životnom prostredí týchto živočíchov, obývali
plytké a teplé more. Táto sedimentačná oblasť je príbuzná gosauskej skupine Alpskej oblasti.
Nálezy fauny korešpondujú s faunistickým zložením gosauskej kriedy. Podobné biocenózy
s rovnakými

paleoekologickými

podmienkami

sa

vyskytujú

v Alpách

a vo

Východných Karpatoch na území Rumunska. Najväčšie rozšírenie posttektonickej kriedy na
Slovensku je práve v Brezovskom a Nedzovskom pohorí.
V doteraz publikovaných prácach neboli spomenuté žiadne nálezy flóry. Nálezy flóry
z Prašníka sú obmedzené iba na nálezisko Dúbrava - pioniersky tábor. Na lokalite Lúky nie sú
zastúpené vrstvy obsahujúce organickú sečku. Najhojnejším nálezom celých listov sú listy
papradí Hausmannia. Menej hojné sú nálezy ihličnatých druhov patriacich čeľadi
Cupressaceae. Krytosemenné rastliny zastupuje na lokalite rod Magnolia [7.], ktorého
nálezcom je doc. R. Aubrecht.

Tab. 1: Hojnosť výskytu rastlinných zástupcov
Druh

Počet jedincov

Hojnosť výskytu

?Hausmannia

8

hojné

Magnolia

1

vzácne

Cupressaceae

6

bežné

Spoločenstvo rastlín na lokalite sa javí pomerne chudobné, čo do počtu taxónov i do
počtu nálezov. Výskyt flóry je však ovplyvnený schopnosťou zachovať sa vo fosílnom stave.
Avšak nálezy z posledných rokov napomáhajú pri vytvorení obrazu paleoekologického
prostredia danej lokality. Je pravdepodobné, že vo vrstvách s organickou drťou budú časom
objavené ďalšie kompletné odtlačky listov. Nájdené spoločenstvo poukazuje na teplejšie
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prostredie s vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu.
Zaujímavosťou v opise brezovskej skupiny sú uvádzané slojky čierneho uhlia [2],
pričom autori Samuel, Salaj, Began [3] ich neuvádzajú. Tieto slojky sú prítomné v oblasti
Pustej Vsi a boli i predmetom kutania [2]. Na samotných lokalitách Lúky a Dúbrava pioniersky tábor je značný rozdiel v ich výskyte. Lokalita Lúky neobsahuje žiadne viditeľné
stopy po prítomnosti rastlinnej drte alebo uhoľných slojov. Na lokalite Dúbrava - pioniersky
tábor sa v hojnej miere vyskytujú horniny s vysokým obsahom rastlinnej drte a obsahom
bitúmenóznych častíc prítomných najmä v horninách piesčitého charakteru [8.].

Záver
Lokalita Prašník poskytla bohaté spoločenstvo mäkkýšov. Vyzbieraných bolo 821
jedincov, z ktorých je najbežnejším druhom Glauconia coquandiana. Lokalita predstavuje
špecifické prostredie reprezentované málo početným spoločenstvom mäkkýšov. Avšak
rozmery schránok sú vyrovnané bez výrazných zmien, čo poukazuje na ideálne podmienky
pre ich život. Znamená to, že obývali plytké dobre presvetlené more s priaznivou salinitou.
Súčasné výskumy je ešte potrebné doplniť o výsledky dosiahnuté ďalším zberom flóry,
prípadne rozšírením nálezov mäkkýšov o nové taxóny.
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Predbežné výsledky štúdia fauny desaťnožcov (Crustacea: Decapoda)
plášťovských vrstiev (Novohradská panva).
Matúš Hyžný
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Mlynská
Dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, hyzny.matus@gmail.com

Abstrakt
Vulkanicko-sedimentárne horniny plášťovských vrstiev (stredný miocén: báden) slovenskej časti
Novohradskej panvy v okolí obce Plášťovce (Ipeľská kotlina) obsahujú okrem iných makrofosílií aj zvyšky
desaťnožcov (Crustacea: Decapoda). Na štyroch študovaných lokalitách bolo zaznamenaných zatiaľ päť taxónov
v štyroch infraradoch a piatich čeľadiach: „Callianassa“ sp. (Axiidea: Callianassidae), Jaxea kuemeli (Gebiidea:
Laomediidae), Munida sp. (Anomura: Munididae), Tasadia carniolica (Brachyura: Cancridae) a Retropluma
borealis (Brachyura: Retroplumidae). Asociácia taxónov T. carniolica, R. borealis a Munida sp. je známa aj
z vrchného miocénu Dánska, čo naznačuje možnú migráciu fáun desaťnožcov medzi Centrálnou Paratetýdou
a Boreálnou oblasťou ešte pred predpokladaným uzavretím morského koridoru v skorom miocéne.

Kľúčové slová: Fosílne desaťnožce; Novohradská panva; plášťovské vrstvy; stredný miocén; báden.

Úvod a formulácia cieľa
Plášťovské vrstvy (slovenská časť Novohradskej panvy) opísal Vass [1]. Ich
litologická náplň predstavuje striedanie vulkanicko-sedimentárnych hornín – predovšetkým
epiklastických zlepencov, brekcií, pieskovcov a prachovcov. Vulkanický materiál má
andezitový charakter. Vrstvy vznikali z hustých turbiditných prúdov, ktoré zostupovali svahmi
štiavnického stratovulkánu a vnikli do litorálnej zóny mora [2]. Vrstvy sú hrubé do 300 m
a rozšírené sú v Ipeľskej kotline v okolí Plášťoviec (severne od mesta Šahy, južné Slovensko).
Vek vrstiev je skorý báden, ale zasahujú aj do stredného bádenu. Potvrdzuje to morská fauna
mäkkýšov [3], ale obzvlášť spoločenstvá dierkavcov [4]. Okrem mäkkýšov je makrofauna
zastúpená nepravidelnými ježovkami, machovkami a napokon desaťnožcami, ktorým sa
venuje tento príspevok. Známy je aj ojedinelý výskyt fosílneho hmyzu [5].

Vymedzenie územia a opis lokalít
Skúmané územie zahŕňa bezprostredné okolie obce Plášťovce. Poloha študovaných
lokalít je vyznačená na obr. 1. Jednotlivé lokality sa od seba líšia sledom litologických členov
a čiastočne aj zastúpením fosílií desaťnožcov (pozri tab. 1). Najkompletnejší vrstvový sled je
odkrytý na lokalite B.
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Obr. 1 Poloha študovaných lokalít v okolí obce Plášťovce (Ipeľská kotlina). Smer sever kopíruje vertikálu.

Lokalita A – odkrytý, čiastočne zasutený profil v lese, zachytávajúci sled
epiklastických zlepencov, jemnozrnných pieskovcov a tufitov v celkovej hrúbke asi 4 m.
V spodnej polovici profilu nasadajú zlepence priamo na jemnozrnné tufity, vyššie do nadložia
dochádza k zjemňovaniu sedimentu. Fosílie desaťnožcov sa vyskytujú najčastejšie priamo pod
polohou zlepencov.
Lokalita B – odkrytý profil v lese, zachytávajúci sled zlepencov, pieskovcov a tufitov.
Nad polohou zlepencov v spodnej časti profilu vystupujú epiklastické pieskovce
prechádzajúce postupne do jemnozrnných bioturbovaných pieskovcov s tufitickou prímesou
až do jemných laminovaných a masívnych tufitov s vložkami pieskovcov. Tento posledný
člen je bioturbovaný a obsahuje najviac a najlepšie zachované zvyšky desaťnožcov. Na tufity
diskordantne nasadá ďalšia poloha epiklastických zlepencov v najvrchnejšej časti profilu.
Hrúbka profilu je viac ako 10 m, horninový sled je laterálne odkrytý v šírke asi 70 m.
Lokalita C – odkrytý, čiastočne zasutený profil na začiatku lesa v záreze lesnej
cestičky. Odkrytý je sled asi 4 m hrubý, zachytávajúci jemnozrnné silne bioturbované tufity
sivej farby. Tufity plynule prechádzajú do pôdneho horizontu v najvrchnejšej časti profilu.
Profil na lokalite C je totožný s profilom P3 v [5].
Lokalita D – profil sa nachádza v opustenej tehelni v záreze cesty. Odkrytých je asi 9
m vrstvového sledu. V najspodnejšej časti vystupujú sivé tufity, väčšiu časť profilu ďalej
tvoria masívne farebné (žltkasté, ružovkasté a červenkasté) tufity. V najvrchnejšej časti profil
prechádza do pôdneho horizontu. Tufity sivej farby oddeľujú od tých farebných dve tenké
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vrstvy slabo litifikovaných pieskov a pieskovcov. Podobná, ale jemnozrnnejšia vrstvička
vystupuje aj vyššie v profile približne v šiestom metri. Farebné jemnozrnné tufity sú
bioturbované a obsahujú zvyšky desaťnožcov, ktoré sú často kompletné.

Tab. 1 Výskyt študovaných taxónov desaťnožcov na jednotlivých lokalitách.

„Callianassa“ sp.

Lokalita A

Lokalita B

Lokalita C

Lokalita D

X

X

X

X

Jaxea kuemeli

X

Munida sp.

X

Tasadia carniolica

X

X

Retropluma borealis

X

X

X

X

Materiál a metódy
Spracovaných bolo celkom 95 ks desaťnožcov z celkom štyroch lokalít (pozri vyššie).
Makrofauna bola zbieraná zo všetkých polôh s výnimkou epiklastických zlepencov, ktoré
neobsahujú žiadne makrofosílie. Zachovanie materiálu silne závisí od litológie v študovaných
profiloch. Kým v hrubozrnnejších pieskovcoch sú zvyšky desaťnožcov fragmentárne
a nedostatočne zachované, v jemnozrnnejších tufitických polohách sú zvyšky zachované
výrazne lepšie. Najlepšie zachované, často kompletné jedince, pochádzajú z jemnozrnných
tufitov, obvykle tesne pod bázou epiklastických zlepencov, ktoré na ne zväčša nasadajú
diskordantne.

Stručný opis fauny fosílnych desaťnožcov
Zo študovaných lokalít bola nazbieraná makrofauna desaťnožcov pozostávajúca
z celkom piatoch taxónov (tab. 2).
Čeľaď Callianassidae má mimoriadne bohatý fosílny záznam, ktorý však stále čaká na
systematickú revíziu. Materiál z Plášťoviec reprezentuje iba izolované fragmenty, ktoré nie je
možné s určitosťou zaradiť do rodu. Z tohto pohľadu je možné daný materiál klasifikovať ako
„Callianassa“ sensu lato (obr. 2C).
Rod Jaxea z čeľade Laomediidae bol vo fosílnom zázname nedávno revidovaný spolu
s miocénnym druhom Jaxea kuemeli [6]. Študovaný materiál pozostáva takmer z kompletných
jedincov (obr. 2A, B) ako aj izolovaných klepiet. Taxón bol okrem Slovenska zaznamenaný
v miocénnych sedimentoch Rakúska [7] a Maďarska [6].
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Fosílny záznam čeľade Munididae je chudobný, rod Munida zahŕňa päť fosílnych
druhov. Materiál z Plášťoviec pravdepodobne reprezentuje nový druh. Dosiaľ sa však podarilo
nájsť iba jediný nekompletný karapax (obr. 2D).
Tasadia carniolica je najčastejším a najrozšírenejším miocénnym krabom Európy.
Výskyty tohto rodu boli dokumentované v spodnom a strednom miocéne Boreálnej oblasti
(Nemecko, Holandsko, Belgicko, Dánsko) a Centrálnej Paratetýdy (Slovinsko, Rakúsko,
Maďarsko, Rumunsko, Slovensko) [8, 9, 10]. Z nášho územia sa okrem Plášťoviec (obr. 2G,
H) vyskytuje napríklad v okolí Devínskej Kobyly a Devínskej Novej Vsi [11].
Druh Retropluma borealis bol doteraz opísaný iba z vrchného miocénu Dánska [10].
Materiál z Plášťoviec (obr. 2E, F) reprezentuje prvý dokumentovaný výskyt čeľade
Retroplumidae na Slovensku.

Tab. 2 Prehľad študovaného fosílneho materiálu.
Infarad/čeľaď

Študovaný taxón

Počet kusov

Axiidea/Callianassidae

„Callianassa“ sp.

4

Gebiidea/Laomediidae

Jaxea kuemeli Bachmayer, 1954

4

Anomura/Munididae

Munida sp.

1

Brachyura/Cancridae

Tasadia carniolica (Bittner, 1884)

80

Brachyura/Retroplumidae Retropluma borealis Fraaije, Hansen & Hansen, 2005

6

Paleoekologické a paleobiogeografické závery
Prítomnosť taxónu „Callianassa“ poukazuje na plytkovodné prostredie intertidálu až
subtidálu. Je však nutné zdôrazniť, že bez bližšieho určenia nie je možná podrobnejšia
interpretácia. Súčasný druh Jaxea nocturna obývajúci Stredozemné more je obyvateľom
predovšetkým plytkých vôd do hĺbky 100 m [12]. Čeľade Callianassidae a Laomediidae patria
medzi hrabavé organizmy, ktoré si budujú komplexné semipermanentné výhraby. Prítomnosť
ichnotaxónov Thalassinoides, Gyrolithes ako aj vertikálnych chodieb (?Ophiomorpha) na
viacerých lokalitách je možné spojiť s hrabavou činnosťou vyššie spomenutých taxónov.
Žiadny nález in situ však z plášťovských vrstiev zatiaľ dokumentovaný nie je (diskusiu k tejto
téme pozri v [13]).
Z paleobiogeografického hľadiska je zaujímavá kombinácia taxónov T. carniolica, R.
borealis a Munida sp., ktorá je známa aj z vrchného miocénu Dánska [10], čo naznačuje
možnú migráciu fáun desaťnožcov medzi Centrálnou Paratetýdou a Boreálnou oblasťou ešte
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pred predpokladaným uzavretím morského koridoru v skorom miocéne [14].

Záver
Príspevok predbežne vyhodnocuje fosílne desaťnožce plášťovských vrstiev. Materiál
druhu J. kuemeli umožnil revidovať tento taxón [6]. R. borealis reprezentuje druhý potvrdený
výskyt tohto druhu vôbec a výrazne tak rozširuje jeho geografickú distribúciu aj na oblasť
Centrálnej Paratetýdy. V prípade taxónu Munida sp. môže ísť o nový druh.
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Obr. 2 Fosílne desaťnožce plášťovských vrstiev (báden): A, B – Jaxea kuemeli Bachmayer, 1954 (lokalita
B): A, takmer kompletný jedinec so zachovaným karapaxom, zadočkom, klepetom a tykadlom; B, jedinec s
dorzálnym karapaxom spolu s branchiostegitmi a oboma klepetami; C – „Callianassa“ sp. (lokalita D):
izolovaný propodus; D – Munida sp. (lokalita C): odtlačok fragmentárneho dorzálneho karapaxu; E, F –
Retropluma borealis Fraaije, Hansen & Hansen, 2005 (lokalita B): E, dorzálny karapax; F, ventrum so
zachovaným sternom a zadočkom (telzón chýba); G,H – Tasadia carniolica (Bittner, 1884) (lokalita B): G,
dorzálny karapax; H, ventrum so zachovaným sternom, zadočkom, tretími maxilipédmi, klepetami a zvyškami
kráčavých končatín. Mierka na všetkých obrázkoch zopdovedá 5 mm.
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Vápnité nanofosílie sarmatu (vrchného seravalu) Dunajskej a Viedenskej
panvy Západných Karpát “state of art”.
Michal Jamrich
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a
paleontológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko
jamrich@fns.uniba.sk

Abstrakt
Práca prináša výsledky štúdia vápnitého nanoplaktónu z vrábeľského súvrstvia Dunajskej panvy (vrt
ŠVM-1 Tajná) a z holíčskeho súvrstvia Viedenskej panvy (vrty z oblasti Jakubov, Malacky) a bodové vzorky
(Plavecký Peter). Indíciou sarmatského veku na týchto lokalitách z hľadiska vápnitých nanofosílií sú
biohorizonty s dominanciou Calcidiscus spp. (Calcidiscus macintyrei, C. tropicus, C. leptoporus),
Perforocalcinella fusiformis; Reticulofenestra pseudoumbilicus (veľké variety); Holodiscolithus macroporus;
Braarudosphaera bigelowii bigelowii, B. bigelowii parvula a Sphenolithus abies. Koreláciou definovaných
spoločenstiev vápnitých nanofosílií s foraminiferami bolo možné stanoviť predbežnú stratigrafickú pozíciu a
paleoekologické interpretácie. Niektoré identifikované biohorizonty sa čiastočne zhodujú s biohorizontami
určenými aj v oblasti Východnej Paratetýdy.

Kľúčové slová: Dunajská panva; Viedenská panva; sarmat; vápnité nanofosílie

Úvod a formulácia cieľa
Vápnité nanofosílie, zvyšky morských rias veľmi citlivo odrážajú klimatické
a paleoceánografické zmeny a sú dôležité pri určovaní veku sedimentov. V rámci Západných
Karpát boli študované vápnité nanofosílie sarmatského veku z oblasti Dunajskej a Viedenskej
panvy. Sarmat je korelovaný s vrchnou časťou zóny NN6 Discoaster exilis a spodnou NN7
zónou Discoaster kugleri [1]. Sarmat v Centrálnej Paratetýde korešponduje s vrchným
seravalom v mediteránnej oblasti; konkom a spodným besarabom Východnej Paratetýdy.
K primárnym biostratigrafickým charakteristikám spoločenstiev vápnitých nanofosílií patrí
absencia Sphenolithus heteromorphus, čo umožňuje vyčlenenie biozóny vápnitých nanofosílií
NN6 a prvý objav Discoaster kugleri, ktorý indikuje biozónu NN7. Spodná hranica sarmatu je
určená na základe posledného výskytu Calcidiscus premacintyrei a prvého výskytu
Calcidiscus macintyrei a C. pataecus. Spodnosarmatský vek spoločenstiev vápnitých
nanofosílií potvrdzujú prvé výskyty bentickej foraminifery Anomalinoides badeniensis.
Z hľadiska vápnitých nanofosílií sú indíciou sarmatského veku študovaných
sedimentov západokarpatského neogénneho záznamu biohorizonty s dominanciou Calcidiscus
spp. (Calcidiscus macintyrei, C. tropicus, C. leptoporus), Perforocalcinella fusiformis;
Reticulofenestra

pseudoumbilicus

(veľké

variety);

Holodiscolithus

macroporus;
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Braarudosphaera bigelowii bigelowii, B. bigelowii parvula, Sphenolithus abies. Hranica
sarmat/panón je datovaná na 11,6 mil. rokov, korelovaná s hranicou seraval/tortón v
mediteránnej oblasti [2].

Materiál a metódy
Študovaný materiál pochádza zo sedimentov vrábeľského súvrstvia Dunajskej panvy a
holíčskeho súvrstvia Viedenskej panvy. Z Dunajskej panvy sú vzorky z vrtu ŠVM-1 Tajná a z
Viedenskej panvy z vrtov oblasti Jakubova, Malaciek a povrchových vzoriek z oblasti
Plaveckého Petra. Vápnité nanofosílie boli študované v práškových preparátoch, pripravených
metódou dekantácie [3] a pozorované pod polarizačným mikroskopom Olympus BX 50, pri
zväčšení 1250x. Pre štatisticky validný súbor je potrebné kvantifikovanie spoločenstiev
vápnitých nanofosílií (200, 300 jedincov) z každej vzorky. Na spracovávanie údajov sa
používajú programy Microsoft Excel, Access [4], PAST – Paleontological Statistics, ver. 1.70
[5], POLPAL [6]. V prezentovanom materiáli nebolo použité štatistické vyhodnotenie za
použitia štatistických programov.

Výsledky a diskusia
Sarmatské nanofosílie západokarpatského regiónu boli prvý krát detailne študované vo
vrte ŠVM-1 Tajná, v Dunajskej panve [7]. Na báze sarmatu bola určená zóna Calcidiscus
macintyrei s.l., s podzónami: Calcidiscus macintyrei s.s.; paraakmé Calcidiscus macintyrei;
Calcidiscus macintyrei s Perforocalcinella fusiformis. Vo vrchnom sarmate boli stanovené
podzóny: Braarudosphaera bigelowii parvula a Sphenolithus abies. Prvý rozsiahly výskum
vápnitých nanofosílií sarmatského veku Viedenskej panvy bol uskutočnený v rámci
multidisciplinárneho štúdia sedimentov vrtov situovaných v oblasti Malacky a Jakubov.
Koreláciou definovaných spoločenstiev vápnitých nanofosílií s foraminiferami bolo možné
stanoviť predbežnú stratigrafickú pozíciu a paleoekologické interpretácie. Doteraz boli
identifikované biohorizonty s dominanciou: Calcidiscus spp. (Calcidiscus macintyrei, C.
tropicus, C. leptoporus); Reticulofenestra pseudoumbilicus; Perforocalcinella fusiformis;
Braarudosphaera bigelowii parvula; Holodiscolithus macroporus. Niektoré biohorizonty boli
určené aj v oblasti Východnej Paratetýdy, čo poukazuje na možné krátkodobé spojenie paniev
Centrálnej a Východnej Paratetýdy v tomto období. Novšie vzorky pochádzajú z povrchových
bodových zberov z Viedenskej panvy, lokalita Plavecký Peter a poukazujú z pohľadu
vápnitých nanofosílií na sarmatský vek (DB-3, Plavecký Peter 1). Spoločenstvo vo vzorke
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DB-3 je reprezentované typickou monoasociáciou zástupcov rodu Calcidiscus, s akmé
Calcidiscus spp., Calcidiscus macintyrei, C. tropicus. Toto spoločenstvo možno korelovať so
vzorkami z intervalu (188,4 – 178,4 m) zóny Calcidiscus macintyrei vo vrte ŠVM-1 Tajná
a so vzorkami z intervalu (662,8 – 662,75 m) z vrtov Jakubov J-64, J-A1, J-A2, J-29 a JZ46
s vrchnou časťou spodného sarmatu. Plavecký Peter 1 obsahuje rôzne formy kalcifýr.
Nanofosílie Perforocalcinella fusiformis a ďalšie formy kalcifýr predstavujú významnú súčasť
sarmatských sedimentov. Eventy akmé týchto foriem boli opísané aj z Maďarska, Chorvátska,
Srbska a Ukrajiny [8].

Záver
Táto práca prináša výsledky štúdia vápnitého nanoplanktónu sarmatského veku
z Dunajskej a Viedenskej panvy. Následný výskum bude spresňovať trendy rozšírenia
a stratigrafickej pozície doteraz zistených biohorizontov a možnosti ich využitia pri
regionálnych a interregionálnych koreláciách.
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Rtg. mikro (µ) difrakčná analýza – využitie pri štúdiu sekundárnych Sb
a Fe minerálnych fáz
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Abstrakt
Sekundárne Sb a Fe minerálne fázy sú častým produktom zvetrávania banských odpadov rôzneho druhu
od haldového materiálu až po odkaliskové sedimenty. Identifikácia novovzniknutých minerálov je zložitý proces,
ktorý si vyžaduje kombináciu vhodných analytických metód. Okrem chemického zloženia skúmanej fázy, ktoré
bolo stanovené na základe výsledkov elektrónovej mikroanalýzy (WDS), bolo nutné získať informácie o
kryštalografických parametroch skúmaného minerálu. Vhodnou metódou na získanie údajov o kryštálovej
štruktúre je rtg. mikro difrakčná analýza. Prostredníctvom elektrónovej mikroanalýzy a rtg. mikro difrakcie boli
v banských odpadoch na Sb ložiskách Dúbrava a Poproč identifikované minerály tripuhyit (FeSbO4), senarmontit
(Sb2O3), romeit (Ca2Sb2O7), cervantit (Sb2O4) a goethit (FeO(OH)).

Kľúčové slová: sekundárne minerály, Sb, Fe, rtg. mikro difrakčná analýza, tripuhyit, goethit.
Úvod a formulácia cieľa
Predmetom štúdia boli sekundárne minerály Fe a Sb, ktoré vznikli v dôsledku oxidácie
primárnych rudných (pyrit, arzenopyrit, antimonit a berthierit) a nerudných (kremeň,
karbonáty, sľudy) minerálov v prostredí banských odpadov (odkaliská a kontaminované pôdy)
na Sb ložiskách Dúbrava (Nízke Tatry) a Poproč (Spišsko-gemerské rudohorie) „Obr. 1“.
Hlavným cieľom práce bola identifikácia sekundárnych minerálnych fáz prostredníctvom
dvoch základných analytických metód: elektrónovej mikroanalýzy (WDS, EDS, BSE) a rtg.
mikro difrakčnej analýzy. Napriek dostupnosti obidvoch potrebných metód je identifikácia
daných minerálov často zložitá. Ide o nízko kryštalické fázy bežne vystupujúce v podobe
heterogénnych minerálnych zmesí.
Skúmaný materiál bol tvorený kryštálmi Sb a Fe oxidov (hydroxidov, oxyhydroxidov)
malých rozmerov (100 µm). Údaje o chemickom zložený daných minerálov boli získané
prostredníctvom elektrónovej mikroanalýzy. Obrovskou výhodou rtg. mikro difrakčnej
analýzy je jej nedeštruktívny charakter a realizovateľnosť na malom množstve vzorky. Rtg.
lúč je zameraný priamo na skúmaný kryštál „Obr. 2“ čím sa zabráni kontaminácii výsledných
údajov analýzy.
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Obr. 1. a) Situačná mapa Sb ložiska Dúbrava s vyznačenými miestami odberov vzoriek; b) situačná mapa Sb
ložiska Poproč s vyznačenými miestami odberov vzoriek.

Materiál a metódy
Skúmaný materiál bol reprezentovaný vzorkami odkaliskových sedimentov a pôd
odobraných v blízkosti starých banských záťaži na Sb ložiskách Dúbrava a Poproč „Obr. 1“.
Odkaliskové sedimenty boli odoberane vo forme vrtných jadier a prostredníctvom kopaných
a vŕtaných sond. Pôdy boli odoberané pôdnym vrtákom z hĺbky 20 – 50 cm. Materiál
sedimentov aj pôd bol spracovaný šlichovaním vo vode a liehu, následne bol separovaný
pomocou permanentného magnetu a ťažkých kvapalín. Zo získanej ťažkej frakcie šlichov boli
vyhotovené mikroskopické preparáty (pre účely mikroskopie, elektrónovej mikroanalýzy a rtg.
mikro difrakcie).
Základnými analytickými metódami boli elektrónová mikroanalýza a rtg. mikrodifrakcia.
Elektrónová mikroanalýza bola realizovaná na prístroji CAMECA SX 100 – metódy WDS,
EDS, BSE (ŠGUDŠ Bratislava – analytik RNDr. I. Holický; laboratórium Albert Ludwig
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Univerzity, Freiburg – prof. J. Majzlan) a v laboratóriu CLEOM PriF UK na prístroji JEOL
JXA-840A – metódy EDS a BSE (analytička Dr. Čaplovičová). Rtg. mikro difrakčnou
analýzou

boli

vzorky

analyzované

v

Laboratóriu

synchrotrónovej

radiácie

pre

environmentálne štúdiá (Synchrotrone Radiation Laboratory for Environmental Studies (SULX), Angströmquelle Karlsruhe, Germany) so zdrojom synchrotrónovej radiácie ANKA. Ako
monochromátor bol použitý kremíkový (111) kryštálový pár so stabilným lúčovým východom
(„beam exit“). Rtg. lúč bol zameraný do stredového ohniska a usmernený prostredníctvom
štrbín („slits“) umiestnených vo vzdialenosti približne 100 × 100 µm od stredového ohniska.
Lúč bol následne zameraný prostredníctvom Kirkpatrick-Beazového zrkadlového páru na
vzdialenosť približne 50 × 50 µm na vzorkovú pozíciu. Údaje boli získané v transmisnom
režime za použitia Photonic Science CCD detektora XDI VHR-2 150. Vzorky boli tvorené
tenkými zrnami minerálov zaliatymi v epoxide, oddelenými od podložného sklíčka „Obr. 2“.
Experiment prebiehal pri konštantnej energii 14 keV (λ = 0.886 Å). Na overenie vlnovej dĺžky
a na úpravu detekčnej vzdialenosti bol ako kalibrant použitý práškový Si. Výsledky analýzy
(2D rtg. difrakčné záznamy) boli upravené programom Fit2D [1] a získané 1D rtg. difrakčné
záznamy boli následne spracované metódou Rietveldovho spresňovania prostredníctvom
programu GSAS [2].

Obr. 2. a) mikroskopický preparát – leštený výbrus z ťažkej frakcie šlichu odkaliskového sedimentu z ložiska
Poproč; b) BSE záznam kryštálov sekundárnych Fe a Sb minerálov, ktoré bola analyzované rtg. mikro
difrakčnou analýzou; c) BSE záznam minerálu tripuhyit.
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Výsledky
Podmienky, pri ktorých prebiehala a prebieha oxidácia, sú na skúmaných lokalitách
rozdielne. Ťažba antimonitovej rudy bola na ložisku Dúbrava ukončená na začiatku
deväťdesiatych rokov 20. storočia pričom na ložisku Poproč sa ťažba skončila už
v šesťdesiatych rokoch. Najmladšie popročské odkaliská sú staré približne 50 rokov
a najmladšie odkaliskové sedimenty z lokality Dúbrava majú vek približne 20 rokov. Veľkú
úlohu pri oxidácii zohrávajú aj klimatické podmienky. Ložisko Dúbrava sa nachádza
v nadmorskej výške 800 – 1200 m n. m. a leží v chladnej klimatickej oblasti. Naproti tomu
ložisko Poproč sa nachádza vo výške 400 – 600 m n. m. a leží v miernom klimatickom pásme.
Všetko nazväčšuje tomu, že oxidačné procesy na ložisku Poproč prebiehajú rýchlejšie
a intenzívnejšie. Dôkazom toho je aj zloženie sedimentov oxidačnej zóny odkalísk na Poproči
kde takmer absentujú primárne sulfidy ako pyrit, antimonit, berthierit a arzenopyrit.
V Dúbrave je naopak prítomnosť hlavných sulfidov (pyrit, arzenopyrit a antimonit) pomerne
hojná aj v oxidačnej zóne. pH popročských odkalísk je kyslé (od 3 do 5) čo potvrdzuje rýchly
a intenzívny priebeh oxidácie a pH odkalísk na Dúbrave je neutrálne z dôvodu vysokého
obsahu karbonátov v materiály odkalísk. Z uvedených dôvodov je rozdielny aj charakter a
množstvo sekundárnych minerálnych fáz vznikajúcich na jednotlivých lokalitách. Na oboch
študovaných lokalitách boli identifikované minerály goethit (FeO(OH)), tripuhyit (FeSbO4)
a romeit (Ca2Sb2O7). Na lokalite Poproč bol navyše identifikovaný minerál cervantit (Sb2S4)
„Obr. 3“a na lokaite Dúbrava minerál senarmontit (Sb2O3). Všetky identifikované minerály
vystupujú v šlichoch ťažkej frakcie odkalísk a pôd v podobe malých (~ 100 µm) nepravidelne
ohraničených kryštálov. Častá je chemická heterogenita v zložený sekundárnych minerálov,
ktorá sa opticky prejavuje zonálnosťou kryštálov. Zóny sa líšia predovšetkým obsahom Fe
a Sb. Tripuhyit je z pomedzi všetkých identifikovaných minerálov najhojnejšie zastúpený vo
vzorkách z lokality Poproč. Obsah Fe a Sb sa v jednotlivých kryštáloch značne líši „Obr. 4“.
Pomer Sb/Fe (v hm. %) v minerály tripuhyit je približne 2 : 1. V niektorých prípadoch bol
nameraný pomer Sb/Fe blízky teoretickým hodnotám – Sb 41,43 hm. % a Fe 17,57 hm. %, ale
bol nameraný aj opačný pomer kedy bol obsah Sb 15,94 hm. % a obsah Fe bol 41,52 hm. %.
V oboch prípadoch bol rtg. mikro difrakčnou analýzou potvrdený tripuhyit pričom fáza
s opačným pomerom Sb/Fe (1 : 2) sa javí ako veľmi jemno kryštalická. V niektorých
prípadoch obsahuje tripuhyit zvýšené koncentrácie As (do 4,15 hm. %), čo spôsobuje
narušenie kryštálovej štruktúry a zmenu mriežkových parametrov. Keďže je veľkosť atómu
As podobná Sb, v tripuhyite pravdepodobne dochádza k ich zastupovaniu.
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Obr. 3. Príklady rtg difrakčných záznamov spresnených Rietveldovou metódou. Červené krížiky predstavujú
namerané údaje, zelená krivka je dopočítaná zo štruktúrneho modelu. Čierne čiarky znázorňujú dopočítané
pozície difrakčných maxím minerálov goethit, romeit, tripuhyit a cervantit.

V prípade goethitu bola potvrdená vysoká schopnosť sorpcie prvkov Sb (do 13,81 hm.
%) a As (do 5,51 hm. %) „Obr. 4“. Nie je jednoznačne isté či sa dané prvky viažu na povrch
goethitu alebo dochádza k substitúcii Fe a Sb prípadne Fe a As. Romeit je hojnejšie zastúpený
vo vzorkách z lokality Dúbrava čo je do veľkej miery spôsobené prítomnosťou veľkého
množstva karbonátov (respektíve CaO) v materiáli odkalísk a okolitých pôd.

Obr. 4. Ternárny diagram
znázorňujúci
zastúpenie
prvkov
Fe,
As
a Sb
v sekundárnych produktoch
oxidácie
sulfidov
na
ložiskách Dúbrava a Poproč.
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Záver
Prostredníctvom elektrónovej mikroanalýzy a rtg. mikro difrakčnej analýzy boli
v materiáli odkalísk a pôd na Sb ložiskách Dúbrava a Poproč identifikované minerály
tripuhyit, goethit a romeit. Na Poproči bol taktiež identifikovaný minerál cervantit a na
Dúbrave minerál senarmontit. Tripuhyit je hlavným sekundárnym minerálom odkalísk na
ložisku Poproč kde vystupuje v oveľa väčšej miere ako na ložisku Dúbrava. Je to
pravdepodobne spôsobené podmienkami intenzívnejšej oxidácie, vyššej koncentrácie Sb
v materiáli odkalísk (dôsledok úplnej degradácie antimonitu) a vyššieho veku odkalísk.
Tripuhyit z oboch lokalít je charakteristický veľkými rozdielmi v pomere prvkov Sb/Fe
medzi jednotlivými kryštálmi. Bolo potvrdené, že kryštály s Sb/Fe pomerom podobným
teoretickým hodnotám (2:1) prestavujú vyššie kryštalické fázy tripuhyitu. Taktiež boli
v tripuhyite pozorované zvýšené koncentrácie As (do 4,15 hm. %) čo pravdepodobne
spôsobuje narušenie symetrie kryštálovej štruktúry minerálu.
Na ložisku Dúbrava je častým produktom oxidácie sulfidov v materiáli odkalísk
minerál romeit. Je to spôsobené predovšetkým vysokým obsahom Ca v odkaliskách. Goethit
z oboch lokalít obsahuje často vysoké koncentrácie Sb (do 13,81 hm. %) a As (5,51 hm. %),
pričom je pravdepodobné, že sa tieto prvky viažu na jeho povrchu alebo vstupujú priamo do
kryštálovej štruktúry goethitu.
Rtg. mikro difrakčná analýza sa preukázala ako vhodná analytická metóda na
identifikáciu sekundárnych minerálnych fáz vznikajúcich v dôsledku oxidácie banských
záťaži.
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Abstrakt
Práca sa zaoberá extrakciou ťažkých kovov (Zn, Cd, Pb a Cu) z flotačného koncentrátu z lokality HodrušaHámre. Schopnosť uvoľňovania vybraných prvkov bola preukázaná pri každom extrakčnom činidle
a aplikovaného mikroorganizmu a závisela na fyzikálnych a chemických faktoroch. V našich experimentoch sa
nám podarilo vylúhovať pôsobením kyseliny citrónovej 26,36 % Zn a 72,87 % Pb, a kyseliny oxalovej 44,87 %
Zn a 25,50 % Cd. Dosiahnuté výsledky chemického lúhovania dokazujú využiteľnosť tohto procesu
v hydrometalurgii.

Kľúčové slová: Hydrometalurgia; chemické a mikrobiálne lúhovanie; flotačný koncentrát; ťažké kovy

Úvod a formulácia cieľa
Pri spracovávaní primárnych a sekundárnych surovinových zdrojov sa využívajú tradičné
i menej tradičné chemické, pyrometalurgické, hydrometalurgické a biotechnologické postupy
a technológie [1]. Výber vhodnej metódy pri získavaní prvkov má význam z priemyselného,

ekonomického (množstvo a kvalita vyťaženej suroviny) i environmentálneho hľadiska.
Spracovanie a uloženie použitej suroviny, ktorá obsahuje napr. ťažké kovy, má vplyv na ich
ďalšiu distribúciu do atmosféry, hydrosféry, biosféry, pedosféry a geosféry [2]. V súčasnosti
využívané technológie prvotne a druhotne spracovaných surovín nesú v sebe nielen riziko
kontaminácie

životného

prostredia,

ale

ponúkajú

aj

možnosť

získavania

ešte

nevyťažených/nevyužitých prvkov [3]. Využitie mikroorganizmov a organických kyselín má
preto environmentálne-aplikačný význam z hydrometalurgického aj biohydrometalurgického
hľadiska [1, 4]. Biohydrometalurgický proces recyklácie je podobný prírodným
biogeochemickým cyklom. Podstatou lúhovania (polo)kovov z minerálnych substrátov
mikroskopickými hubami sú protolytické, komplexotvorné a redoxné reakcie [5]. Na ich iniciácii
sa podieľajú vylúčené metabolity ako napr. organické zlúčeniny. Organické kyseliny môžu zvýšiť
lúhovanie protónmi i komplexotvornými aniónmi alebo siderofórmi [6]. Našim cieľom bolo

pomocou chemických analýz posúdiť vplyv mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger
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a vody, kyseliny oxalovej a kyseliny citrónovej na uvoľňovanie Zn, Cd, Pb a Cu z flotačného
koncentrátu z lokality Hodruša-Hámre.

Materiál a metódy
Materiál pre pozorovanie mikrobiálneho a chemického lúhovania bol získaný zo závodu na
spracovávanie rúd v Hodruši-Hámroch (Baňa Rozália, banskoštiavnický rudný rajón).
Získaný substrát sme autoklávovali pri 120 °C po dobu 15 min [7]. Na identifikáciu
minerálov bola použitá rtg difrakčná analýza. Na určenie veľkostnej distribúcie pozorovaného
substrátu sme použili metódu riadkovacej elektrónovej mikroskopie (SEM) a kvantitatívne
analýzy jednotlivých prvkov sme získali využitím elektrónovej mikroanalýzy (EDS). Merania
boli vykonané v laboratóriu elektrónovej mikroskopie katedry ložiskovej geológie PriF UK na
analytickom transmisnom elektrónovom mikroskope JXA 840 A (JEOL, Japonsko). Na účely
SEM a EDS boli vzorky naprášené vrstvou uhlíka. Pre kvantifikáciu procesu lúhovania Zn,
Cd, Pb a Cu v roztoku bol použitý laboratórny analyzátor EcaFlow 150 GLP (Istran,
Slovensko), kde sa metódou galvanostatickej rozpúšťacej chronopotenciometrie stanovili ich
koncentrácie. Pri procesoch biolúhovania sa využila metodika, ktorú v prácach opísali Xu
a Ting [7]. Do 100 ml Sabouraudovho tekutého živného média v 100 ml Erlenmeyerových
bankách sa pridalo 0,05 g tuhej fázy. Následne bol systém inokulovaný mikroskopickou
vláknitou hubou A. niger. Účinok mikrobiálneho uvoľňovania vybraných prvkov sa porovnal
s chemickým lúhovaním v 0,05 mol.dm-3 kyseline oxalovej [C2O4H2·H2O] (Centralchem,
Slovensko) a 0,05 mol.dm-3 kys. citrónovej [C6H8O7·H2O] (Centralchem, Slovensko). Na
zistenie účinku abiotického lúhovania Zn, Cd, Pb a Cu boli použité kontrolné pokusy, ktoré
pozostávali z 50 ml destilovanej vody a 0,05 g tuhej fázy. Experimenty, vrátane kontrolných
systémov, prebiehali po dobu 42 dní. Počiatočné pH bolo pri všetkých pokusoch upravené na
hodnotu 5,6 ± 0,1. Hodnota pH sa merala v 6., 12., 18., 30. a 42. deň.

Výsledky a diskusia
Hydrometalurgický postup spracovávania suroviny s úžitkovou zložkou sa po
technickom, ťažobnom a priemyselnom spracovaní (napr. z odkaliskových materiálov, kaloch
a popolčekov po spracovávaní rúd, substráty z kontaminovaných oblastí, hlbokomorské
polymetalické konkrécie, elektrické a elektronické odpady a i.) určuje predovšetkým od
vyťaženia cenných zložiek [4, 7, 8]. Efektívnosť bio/lúhovania je významne ovplyvňovaná
fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi v systéme. Medzi najdôležitejšie faktory
patrí obsah živín, prítomnosť kyslíka, teplota, pH, pôsobiace mikroorganizmy a extrakčné
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činidlá, rezistencia mikroorganizmov voči kovovým iónom, fyzikálne a chemické vlastnosti
substrátu, pomer substrát – médium a doba, počas ktorej bio/lúhovanie prebieha [2, 7, 9, 10].

Obr. 1: Flotačný koncentrát z Hodruše-Hámrov pred
lúhovaním, SEM

Obr. 2: Kvantitatívna analýza substrátu zobrazeného
na Obr. 1, EDS

Kinetika rozpúšťania je závislá od morfológie a veľkostnej distribúcie jednotlivých zŕn, od
ich štruktúrnej celistvosti a reakčného povrchu. V našich experimentoch sa použil flotačný
koncentrát z lokality Hodruša-Hámre, v ktorom prevládala frakcia od 5 do 100 µm, vo forme
idiomorfných, hypydiomorfných až allotriomorfne ohraničených zŕn „Obr. 1“. V tejto frakcii
sme pomocou EDS analýzy identifikovali prvky ako S, Si, Zn, Fe a Cu „Obr. 2“.

Obr. 3: Pôvodný rtg difrakčný záznam pred chemickým a mikrobiálnym lúhovaním, identifikovali sme (G –
galenit, Ch – chalkopyrit, S – sfalerit, Q – kremeň, P – pyrit).

Na základe rtg difrakčnej analýzy „Obr. 3“ a z výsledkov EDS analýzy „Obr. 2“sa
v skúmanom substráte potvrdili nasledujúce kryštalické fázy: galenit PbS, chalkopyrit
CuFeS2, sfalerit ZnS, kremeň SiO2 a pyrit FeS2. Pri pozorovaní efektívnosti lúhovania
jednotlivých zložiek je významným faktorom aj fyzikálny kontakt dvoch odlišných
sulfidových mineráloch, keď sa v médiu vytvoria galvanické články na princípe anóda katóda [1]. Pri ich vzájomnej interakcii elektrický prúd prechádza z minerálu s vyšším
elektrickým potenciálom k minerálu s nižším potenciálom [1, 11]. Zistili sme, že prítomné
vysoké obsahy Zn vo vodnom médiu (24,78 % Zn z celkového obsahu Zn v tuhej fáze) môžu
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byť spôsobené vzájomnými interakciami kryštalických fáz, v našom prípade pyritom
a chalkopyritom, ktoré vystupujú ako katóda (ich elektrické potenciály sú 0,63 V a 0,52 V)
a sfaleritom (obsah Zn), ktorý vystupuje ako anóda z dôvodu nižšieho potenciálu (-0,24 V).
Tab. 1: Obsahy uvoľneného Zn, Cd, Pb a Cu z flotačného koncentrátu z Hodruši Hámrov v prítomnosti druhu A.
niger, kontrolných pokusov s vodou, k. citrónovou a k. oxálovou. Množstvá prvkov sú prepočítane na 100 mg/l.
Analyzovaný prvok
Zn
Cd
Pb
Cu
Celkový obsah prvku pred
5,1388
0,2427
12,3514
5,4661
lúhovaním (mg)
Celkový obsah prvku v roztoku po
1,2735 ± 0,0362
0,0021 ± 0,0001
0,1732 ± 0,0054 0,0329 ± 0,0024
lúhovaní s vodou (mg)
Obsah prvku vyjadrený v (%)
24,78
0,87
1,40
0,60
Celkový obsah prvku v roztoku po 0,01808 ± 0,0037
0,0014 ± 0,0011
0,327 ± 0,01877 0,0257 ± 0,0045
biolúhovaní s A. niger (mg)
Obsah prvku vyjadrený v (%)
0,35
0,58
2,65
0,47
Celkový obsah prvku po lúhovaní v
2,3056 ± 0,1643
0,0619 ± 0,0054
0,4059 ±
0,0812 ± 0,0138
kyseline oxalovej (0,05 mol) (mg)
0,01174
Obsah prvku vyjadrený v (%)
44,87
25,50
3,29
1,48
Celkový obsah prvku po lúhovaní v
0
1,3545 ± 0,0523
8,9995 ± 0,2124 0,1435 ± 0,0099
kyseline citrónovej (0,05 mol) (mg)
Obsah prvku vyjadrený v (%)
26,36
0
72,87
2,63

Viaceré organické látky majú schopnosť extrahovať katióny kovov z rôznych typov
anorganických substrátov [12, 13]. Najväčšiu schopnosť vyväzovania ťažkých kovov zo
substrátov a viazania prvkov do komplexov majú chelatujúce látky ako EDTA (kyselina
etyléndiamíntetraoctová) [14]. Štruktúrne im podobné kyseliny, ktoré obsahujú funkčné
karboxylové skupiny, sú schopné chelatovať Zn, Cd, Pb a Cu do rozpustných komplexov
kovov. Pri pokusoch chemického lúhovania preto sme použili 0,05 mol.dm-3 kyselinu
citrónovú a kyselinu oxalovú, ktorých prirodzené pH je medzi pH 2 až 3. Pri získavaní
vybraných prvkov sme zistili, že efektívnejšia bola kys. citrónová ako kys. oxalová, ako
potvrdil opísali aj Burckhard a kol. [12], kde pôsobením organických kyselín (kys. oxalovej
a kys. citrónovej) na odkaliskový materiál po ťažbe došlo k uvoľneniu výrazného množstva
Zn, Cd, a Pb do roztoku. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ pH klesne okolo/pod (pH = 2) na 24
hodín [8], dôjde k uvoľňovaniu Cd, Cr, Fe, Ni a Zn nad 70 %, čo je v zhode s našimi
výsledkami ako v prípade uvoľnenia až 72, 87 % Pb z tuhej fázy. Z technologického hľadiska
pri spätnom získavaní Zn a Cd sú významné aj lúhovania v kys. citrónovej, kde sa
extrahovalo v našich podmienkach do roztoku 26,36 % Zn z tuhej fázy, a lúhovaním kys.
oxalovou sa uvoľnilo až 44,87 % Zn a 25,50 % Cd. Pôsobením kys. oxalovaj sme dosiahli
výťažnosť len 3,29 % Pb a 1,48 % Cu. Mulligan a kol. [15] sa zaoberali lúhovaním Zn a Cu z
nízko obsažných viacprvkových rúd pri rôznych koncentráciách kys. citrónovej a kys.
oxalovej. Kys. citrónová uvoľnila do roztoku 35 % Zn a 10 % Cu. Pri aplikovaní kys.
oxalovej sa dosiahla 25 %-tná výťažnosť Zn a 10 % Cu. Podobne aj Metha a kol. [16], ktorí
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lúhovali Cu, Ni a Co z mangánových konkrécii, dosiahli po 10 dňoch výťažnosť Cu
pôsobením kys. oxalovej 25 % Cu a kys. citrónovou 30 %. Štúdiom zmien pH počas
lúhovania z flotačného koncentrátu v systéme s A. niger po dobu 42 dní sme zistili, že došlo
k výraznému posunu pH do kyslej oblasti v 6. deň (pH = 2,37) (Obr. 4).

Zmena pH počas lúhovania polymetalického koncentrátu z
Hodruši Hámrov pôsobením A. niger

pH

10
Hod. Ham + a.n.

5

Hod. Ham. + H2O
0
1. deň

6. deň

12. deň

18. deň

30. deň

42. deň

Obr. 4: Zmeny pH počas lúhovania flotačného koncentrátu z Hodruši -Hámrov v prítomnosti druhu A. niger
(Hod. Ham + a.n) a kontrolných pokusov s vodou (Hod. Ham. + H2O).

Podľa Mulligan a kol. [15], ktorí lúhovali Cu, Zn a Ni z nebilančných rúd, pôsobením
druhu A. niger počas kultivácie došlo k zníženiu pH až na 2,9, čo je v zhode s našimi
výsledkami (Obr. 4). Vo vodnom prostredí nedošlo k výraznejšiemu posunu pH do kyslej
oblasti (pH od 5,6 až 8,48) „Obr. 4“. Najvýznamnejší faktor, ktorý hrá úlohu pri uvoľňovaní
prvkov do roztoku, je pH [2], preto pri analyzovaných Zn, Cd, Pb a Cu by sa dala
predpokladať výraznejšia efektivita lúhovania mikroskopickej huby v porovnaní s vodou
(Tab. 1). Domnievame sa však, že v priebehu lúhovania druhom A. niger došlo k uvoľneniu
väčších množstiev vybraných prvkov, ako pri nameraných výsledných koncentráciách.
Z biogeochemického hľadiska sú pri určitých koncentráciách Cu a Zn pre mikroskopické
huby esenciálne a jedným z možných vysvetlení ich nízkych obsahov v roztoku sú
mikroprocesy prebiehajúce na úrovni bunky [15, 18]. Z doteraz dosiahnutých výsledkov
heterotrofného lúhovania (Kolenčík, nepublikované výsledky) môžeme predpokladať, že
katióny kovov (Cu, Pb, Zn, Mn) pri pH vo výrazne kyslej oblasti (pH od 2 do 6) sú viazané
v komplexoch [15, 17, 18] a schopné transportu a viazania na vnútrobunkové štruktúry
bunkových komponentov, napr. vakuoly, či vnútrobunkové viazanie na peptidy (napr.
metalotioneín a glutamyl peptidy pri druhu Cladosporium cladosporoides) [6, 19].

V medzibunkovom priestore interakcia prvkov s produktmi metabolizmu môže vyvolať
precipitáciu organických i anorganických solí, napr. oxalátu alebo uhličitanu a i. [18].

Záver
Schopnosť uvoľňovania vybraných prvkov ťažkých kovov (Zn, Cd, Pb a Cu)
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z flotačného koncentrátu z lokality Hodruša Hámre, bola preukázaná pri každom pôsobiacom
extrakčnom činidle a aj pri druhu mikroskopickej vláknitej huby A. niger. Najväčšiu
schopnosť extrahovať prvky zo substrátu sme získali pôsobením kyseliny citrónovej (26,36 %
Zn a 72,87 % Pb) a kyseliny oxalovej (44,87 % Zn a 25,5 % Cd). Dosiahnuté výsledky
chemického lúhovania dokazujú využiteľnosť procesu pri spätnom získavaní prvkov
a možnou aplikáciu v hydrometalurgii. Menej významné obsahy uvoľnených prvkov (0,35 %
Cu, 0,58 % Cd, 2,65 % Pb a 0,47 % Cu) sa zaznamenali pri použití druhu A. niger. Avšak
predpokladáme, že pri danej koncentrácii substrátu sa mohla časť prvkov aktívne využiť v
metabolickom cykle mikroskopickej huby, alebo pasívne nasorbovať na povrch biomasy, či
precipitovať.
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Petrogenetic significance of Cr-spinel in ultramafic bodies from outcrop
near Sedlice and Dobšiná quarry
Matúš Koppa
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Mineralogy
and Petrology, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovak republic; koppa@fns.uniba.sk

Abstract
Recent works, dealing with the geodynamic origin and tectonic setting of ultramafic rocks, address an
attention to Cr-spinel [e.g. 1, 2, 3 and many others]. Cr-spinel [(Mg,Fe2+)(Cr,Al,Fe3+)2O4] is common accessory
mineral occurred in ultramafic and mafic rocks. With relative high resistance against the alteration even during
the metamorphic processes, partially retains the characteristics of the original magma and is considered to be a
useful petrogenetic indicator for mafic–ultramafic rocks. Therefore Cr-spinels are sensitive indicators of melt
composition and crystal-liquid equilibrium and disequilibrium processes between melts and primary magmatic
sources. Based on its chemical composition the origin of the studied metaperidotites located near Sedlice and
Dobšiná townships can be further characterized.

Key words: Cr-spinel; petrogenetic indicator; ultramafic rock; Sedlice; Dobšiná

Introduction and formulation of objectives
Small ultramafic body placed near Sedlice with dimensions of 400 x 500 m on the
surface, create smaller rigde in the Šariš highlands marked on the map as Dunitová Skalka [4,
5]. It is situated to the N of the zone of pre-Carboniferous metamorphosed complexes and the
Variscan granitoides of the zone Branisko-Čierna hora, in the eastern part of the Inner
Carpathian Paleogene, in the flysch belt [6] in the middle of basal sandstone and conglomerate
layers of Žipov-radačov area [7]. This belongs to the zone of the Central Western Carpathians
[5]. The relation of the body of serpentinized peridotites with the surrounding Paleogene
sediments is not clear. The body may be a member of a buried Mesozoic complex covered by
transgressive Paleogene, or the olistolith slipped into the environment of the Inner Carpathian
Paleogene [5]. Although age and tectonic position of ultramafic body near Sedlice is not clear,
it is geographically close to Gemeric bodies of similar nature.
Tabular body with a surface extent of 700 x 200 to 500 is one of the best-known from
serpentinite bodies at Dobšiná. The serpentinite body is divided into several lenses separated
by zones of strongly tectonized Lower Triassic sediments (breccias, rauhwackes), which often
wedge out. The serpentinite is intensively crushed, and less serpentinized pebbles occur in
bodies with a kataclastic and schistose nature which have numerous shear planes [8]. The
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body contains chrysotile veinlets, which were also exploited. The presented green calcareous
garnets are products of Alpine hydrothermally-metamorphic processes [9].
Observed ultramafic rocks from Dobšiná quarry are mostly represented by
serpentinites. The peridotite body near Sedlice represents samples comprised mostly of
harzburgites and dunites. The main aim of this contribution is brief characteristic of objective
ultramafic rocks based on the study of spinel chemical compositions, which can be used as
petrogenetic indicator due to its relative strong resistance during alteration processes.

Material and methods
Research in the field was focused on taking the samples of studies ultramafic rocks
from the outcrops near Sedlice and Dobšiná quarry. From the individual samples were
prepared polished thin sections, which were used to identify the basic mineral composition.
Petrographic research of thin rock sections were observed by polarising microscope (PM 302).
Spinel microphotographs were made by Leica polarising microscope at the Department of
Mineralogy and Petrology (Faculty of Comenius University in Bratislava) see „Fig. 1 and 2,
left“.
Subsequently the Electron Microprobe Analyser (CAMECA SX-100 five-spectrometer
electron microprobe) was used for determination the mineral chemistry of studied spinels.
Through this method is possible to obtain the chemical composition of major rock-forming
minerals as well.

Results and discussion
Cr-spinels [(Mg,Fe2+)(Cr,Al,Fe3+)2O4] represents Al-bearing phase in ultramafic rocks.
The main cations are Al, Cr, Fe and Mg. The highest Mg#, i.e. [Mg2+/(Mg2++Fe2+)], and Cr
and Ni contents reflect the most primitive (mantle) compositions of magma in primary
(magmatic) spinels. Moreover higher amount of Al2O3 (> 40 wt.%) is mainly a function of the
original composition. Main elements content in spinel exhibits a strong dependence on the
degree of fractional crystallization or partial melting (Cr and Mg binds preferentially to the
solid, while Al is preferentially bound to the melt). Distribution of Mg and Fe2+ between
spinel and silicate melt depends on temperature and the Fe2+/Fe3+ ratio is dependent on
oxygen fugacity [10]. Significant is also the TiO2 dependence on Al2O3 concentration in melt.
Varying values of spinel chemical composition (zoning) reflect changes in metamorphic
conditions [3].
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Spinel, like an early-magmatic igneous mineral reflects magmatic conditions such as
pressure, temperature and the melt composition of magma. The chemical composition of
spinel is very sensitive to changes in the composition of primary parental magma, although
chromium spinel crystallization has only a minimal effect on the chemical composition of the
residual magma with the exception of Cr content. Based on these characteristics, the Cr-spinel
is used as geotectonic indicator in many works [e.g. 1, 2, 3, 4 and many others]. To obtain
petrogenetic information from the chemical composition of Cr-spinel the basic discriminatory
parameters is commonly used as Cr#, which is the ratio Cr/(Cr+Al), with Mg#, the Fe2+/Fe3+
ratio and TiO2 and Al2O3 content (in per formula units or wt.%) and content of forsterite
component in olivine (olivine Fo), the latter in equilibrium with Cr-spinel.
Spinels are presented in samples as inclusions in olivines or pyroxenes „Fig. 1“, or
occured in matrix. Usually their chemical composition is heterogenous, demonstrated by
visible zoning „Fig. 1, right“. According to Lindsley (1991) spinel nomenclature based on the
mineral chemistry [11], the Spinel-group minerals from ultramafic body near Sedlice are
classified as spinel, magnesiochromite and chromite end members. Those Spinel-group
minerals from serpentinites at Dobšiná quarry are classified as spinel and chromite. Also the
magnetite and chromspinel is commonly preserved in the rocks as well. The Al2O3 and Cr2O3
contents in studied chromian spinels are within the mantle array „Fig. 3“.

Figure 1: Microphotograph (left, cross-polarized light) and BSE image (right) of spinel (Spl) inclusion with
reactive rim in host orthopyroxene (Opx) porphyroclast in serpentinized harzburgite from Sedlice. (Tr) tremolite;
(Srp) serpentine minerals.
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Figure 2: Microphotograph (left, plain-polarized light) and BSE image (right) of primary reddish spinel in
serpentinized harzburgite from Sedlice. (Spl) spinel; (Opx) orthopyroxene; (Ol) olivine; (Cpx) clinopyroxene;
(Srp) serpentine minerals.
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Figure 3: Plot of the chromian spinels from Sedlice and Dobšiná on the Al2O3 versus Cr2O3 (wt.%) diagram
[after 12].

Conclusions
To determine the geodynamic environment of origin of studied ultramafic rocks, the
diagrams TiO2 vs. Al2O3, Al2O3 vs. Cr2O3, Cr# vs. Mg#, olivine Fo vs. spinel Cr#, Al(Fe3++2Ti)–Cr, Al–Fe3+–Cr, Fe2+/Fe3+ vs. Al2O3 were used. Based on the Cr-spinel chemical
composition „Fig. 3“ can be established that the studied ultramafic rocks from both localities
(Sedlice and Dobšiná) are typical mantle peridotites comprised of lherzolites and harzburgites.
These conclusions must be further verified by the whole-rock geochemistry investigation.
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Abstract
Analysis of the apatite fission track (AFT) data from crystalline basement of the Inner Western
Carpathians reveals distinctive relationship between their distributions and the Alpine orogenetic phases. The
youngest data are arranged in a zone along the periphery of the exhumed crystalline complexes as a result of
Neoalpine orogenetic phase (Miocene). Discordant position of the older data zones is explained by processes of
post-tectonic relaxation after Meso- and Paleoalpine orogenetic phases (Latest Jurassic – Cretaceous) and
subsequent counterclockwise rotation during Miocene.

Key words: AFT data, crystalline basement, age of exhumation / uplift, Western Carpathians

Introduction and statement of the objective
Apatite fission track (AFT) analysis is a standard gechronological method for
determining the lower temperature history (ca. 100°C) of rock masses. It is used to study
tectonic processes, cooling down, when the temperature around 100°C is caused by tectonic
rebound and subsequent erosion of the mountains. Fission track geochronology can be applied
to a wide range of geological locations [1]. For example, in collisional mountains belts,
fission-track analysis describes the location and timing of exhumation, the provenance, and
amounts of sediments in the foreland peripheral basins. In extensional rifting situation,
thermal histories of samples usually collected on the onshore margins provide information on
uplift, exhumation and erosion contemporaneous with the evolutionary rift stages.
The goal of this work is to create a tectonic interpretation of the crystalline complexes
of the Inner Western Carpathians (IWC), based on a summarization of previously published
apatite fission-track (AFT) data from the study area.

Material a methods
Fission track dating represents a method of absolute age determination based on the
spontaneous nuclear fission of

238

U causing linear damage (fission tracks) to the lattice

structure of U-bearing dielectric minerals. Fission track geochronology uses these damage
zones, which can be enlarged by polishing and chemical etching of an internal surface of the
crystal, making possible to be counted under an optical microscope with >500x
magnification: each track represents a fission-decay event. The number of tracks counted per
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unit of mineral surface is a function of its age and uranium content. Therefore, to determine
apatite fission-track age, the uranium content determination is required. This is achieved by
irradiating the sample with a calibrated dose of slow neutrons flux in a nuclear reactor, an
operation that induces new (U235) fission tracks, the number proportional to the uranium
content.

Results and discussion
AFT data from the Inner Western Carpathians were published by several authors,
determined using various methods (especially using population method and external detector
method), but till now has not been processed complex summarization of AFT data. The
summarization of AFT data was based on excerption of works published by authors: [2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
Apatite fission-tracks ages of the Inner Western Carpathians are different in the core
mountians and the Veporides. The collected AFT ages from the crystalline basement of the
core mountains are as follows: Nízke Tatry Mts. (52 – 37 Ma, Eocene), Žiar Mts. (52 – 24
Ma, Eocene – Miocene), Tribeč Mts. (44 – 28 Ma, Eocene – Oligocene), Veľká Fatra Mts. (41
– 22 Ma, Eocene – Miocene), Považský Inovec Mts. (41 – 13 Ma, Eocene – Miocene),
Pezinské Malé Karpaty (40 – 20 Ma, Eocene – Miocene), Tatra Mts. (37 – 8 Ma, Eocene –
Miocene), Malá Fatra Mts. (25 – 10 Ma, Oligocene – Miocene), and Čierna Hora Mts. (24 –
22 Ma, Oligocene – Miocene). AFT ages determined in samples from the crystalline
complexes of the core mountains range from ~ 52 Ma to 8 Ma (Eocene – Miocene period). To
the contrary, AFT ages of the Veporides crystalline complex range from ~ 98 Ma to 50 Ma
(Upper Cretaceous – Eocene period).
Based on AFT ages of the Inner Western Carpathians it is possible to constrain zones
of AFT cooling history „Fig. 1“. The oldest AFT zone represents crystalline complexes of the
Veporicum with the ages of ~ 100 – 50 Ma. Into the zone with AFT ages of ~ 50 – 40 Ma fall
crystalline complexes of the Nízke Tatry Mts., southernmost part of the Žiar Mts., and
Rázdiel part of the Tribeč Mts. Further zone with AFT ages range from ~ 40 to 30 Ma
represents crystalline basements of the Veľká Fatra Mts., northernmost part of the Žiar Mts.,
the Strážovske Vrchy Mts., southernmost part of the Považský Inovec Mts., Zobor part of the
Tribeč Mts., and the Pezinské Malé Karpaty Mts. Next zone with AFT ages of ~ 30 – 20 Ma
includes crystalline complexes of the Čierna Hora Mts., northernmost part of the Tatra Mts.,
and the individual parts (sites) of the Veľká Fatra Mts., the Malá Fatra Mts., the Žiar Mts., the
Tribeč Mts., the Považský Inovec Mts. and the Pezinské Malé Karpaty Mts. The youngest

1616

GEOLÓGIA

zone with AFT ages between ~ 20 and 10 Ma represents crystalline complexes of the Tatra
Mts., the Malá Fatra Mts. and the Považský Inovec Mts.

Fig. 1 Schematic map of the Inner Western Carpathians crystalline complexes signalizes zones with
similar AFT cooling history.

On the basis of AFT dating it is possible to constate that territory of the Inner Western
Carpathians has general trend of AFT ages decreasing from the south to the north.
To explain different AFT ages of the Inner Western Carpathians, the Paleo-, Mesoand Neo- Alpine phases of the Alpine orogenesis must be taken into account. The principal
Alpine tectonic units of the Inner Western Carpathians originated in different time and space.
Paleoalpine phase begun with the closure of the Meliata ocean in Jurassic and terminated
during Late Jurassic - Early Cretaceous period respectively [14]. Paleoalpine phase is
documented by crustal thickening of the basement due to Gemericum, Meliaticum,
Turnaicum and Silicicum basement nappes emplacement driven by subduction/collision
processes along the southern IWC margin during the Early Cretaceous time [14]. Mesoalpine
phase is related with tectonic individualization of the superficial nappes of the Fatricum and
Hronicum connected with a rapid cooling phase and unroofing of the Veporic basement
during the Cretaceous to Early Paleogene period [14]. Neoalpine phase is connected with
thrusting of the Outer Carpathians flysh nappes and oblique collision with the European
platform and the Inner Western Carpathians block during Miocene period [15]. During
Neoalpine

phase

the

Inner

Western

Carpathians

progressively

rotated

ca.

80°

counterclockwise to the recent position.
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From the point of view of different phases of the Alpine orogenesis it is possible to
demonstrate relation between demarcated AFT zones „Fig. 1“ and gradual exhumation of the
Inner Western Carpathians crystalline complexes. The exhumation / uplift of crystalline
basement started in Veporic tectonic domain (100 – 50 Ma) and continue in Veporic foreland
(50 – 40 Ma). The part of the Tatric basement was exhumed during the time 40 – 30 Ma
before counterclockwise rotation of the IWC. The youngest AFT data (20 – 10 Ma) are
arranged along the periphery of the IWC in discordant position to the older AFT data (100 –
50Ma to 40 – 30 Ma). It is supposed that the youngest exhumation / uplift of crystalline
basement related with oblique collision, counterclockwise rotation and docking of the IWC
and the European platform during Neoalpine phase.

Conclusion
The AFT data collected from the crystalline basement of the IWC are possible to
group into the zones with different age. The zones indicated relation to the Alpine orogenetic
phases. The ages between 100 – 50 Ma to 40 – 30 Ma are arranged in NE – SW oriented
zones (in present day geographic coordinates) and demonstrate exhumation / uplift connect
with tectonic relaxation after the Paleo- and Mesoalpine phase respectively (Latest Jurassic –
Cretaceous). The youngest AFT data (20 – 10 Ma) are arranged along the periphery of the
IWC in discordant position to the previous due to counterclockwise rotation generated by
oblique collision of the IWC realm and the European platform during Miocene.
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Abstrakt
Mineralogické štúdium flotačného kalu je dôležité pre pochopenie stability odkaliska a s tým súvisiace
uvoľňovanie a migráciu jednotlivých prvkov. Lokalita Rudňany je známa ťažbou baritu, sideritu a sulfidov.
Ruda sa spracovávala flotačnou technológiou a odpad po ťažbe bol ukladaný na jedno odkalisko, ktoré
obsahuje približne 9,9 miliónov ton materiálu. Medzi primárne sulfidické minerály patria pyrit, arzenopyrit,
chalkopyrit, tetraedrit a sfalerit. Tie v oxidačných podmienkach, ale hlavne na povrchu odkaliska podliehajú
rozkladu a oxidácii. Zvýšená prítomnosť Cu a Ca bola potvrdená v oxidačných lemoch na pyritoch. Cu, Fe, As
a Sb, Sn, Zn v rôznych sekundárnych oxidoch indikujú, že tieto prvky sú mobilné vo vnútri odkaliska a môžu
byť transportované pórovými roztokmi.

Kľúčové slová: odkalisko; oxidácia sulfidov, Fe, Mn oxidy; migrácia prvkov, Rudňany

Úvod a formulácia cieľa
Ťažba medených a strieborných rúd prebiehala v gemeriku už od doby kamenej až
bronzovej. Po ťažbe Cu a Ag rúd sa začalo dobývanie železných sideritových rúd a bolo
ťažených

683

sideritových

žíl

a metasomatických

telies

s baritom,

tetraedritom,

chalkopyritom a cinnabaritom [1, 2]. Najdôležitejším minerálom bol tetraedrit, z ktorého sa
získavala Hg. Baritové rudy boli spracovávané magnetickou separáciou sideritu
a odflotovaním sulfidov a zvyšok bol naplavovaný na jedno odkalisko od roku 1963 až po
súčasnosť. Z chemického zloženia sú v ňom v pevnej fáze viazané viaceré ťažké a toxické
prvky, aj keď v pomerne prijateľných koncentráciách. V oxidačných zónach odkaliska
podliehajú primárne sulfidy rozkladu a oxidácii, pričom vznikajú sekundárne minerálne fázy
[3].
Cieľom nášho výskumu je štúdium týchto sekundárnych minerálnych fáz vznikajúcich
v odkaliskovom materiále, ale tiež určiť celkový rozsah mineralogickej a geochemickej
variability odkaliska.

Materiál a metódy
Vzorky pre mineralogické štúdium boli odobrané z vrtov situovaných v telese
odkaliska. Vzorky boli priamo v teréne šlichované vo vode, následne sušené pri laboratórnej
teplote a separované v bromoforme. Z ťažkej frakcie šlichov boli vyhotovené leštené výbrusy
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a nábrusy, ktoré boli pozorované v polarizačnom mikroskope v prechádzajúcom a odrazenom
svetle.
Približné zloženie oxidov a oxidačných lemov bolo určené metódou EDS na
elektrónovom mikroanalyzátore JEOL JXA-840A (PriF UK, Bratislava) pri urýchľovacom
napätí 15 kV, vzorkovom prúde 20 nA, použitý bol lúč s priemerom 5 µm. Presné chemické
zloženie sekundárnych minerálnych fáz a oxidačných lemov bolo stanovené metódou WDS
na elektrónovom mikroanalyzátore SX100 Cameca (GÚDŠ Bratislava) pri urýchľovacom
napätí 15 kV, vzorkovom prúde 20 nA, a priemere lúča 2 – 5 µm. Pre analyzované prvky boli
použité nasledovné štandardy a monochromatizujúce kryštály: Mg (Kα, forsterite, TAP); Al
(Kα, Al2O3, TAP); Si (Kα, SiO2, TAP); S, Fe, Cu (Kα, CuFeS2, PET); P (Kα, GaP, PET); Ca
(Kα, wollastonit, PET ); Mn (Kα, Mn, LIF); Co (Kα, Co, LIF); Ni (Kα, Ni, LIF); Zn (Kα,
ZnS, LIF), Pb (Mα, PbS, PET); Sb (Lβ, Sb2S3, PET), As (Lβ, FeAsS, TAP).

Výsledky a diskusia
Najbežnejším primárnym minerálom v ťažkej frakcii je barit. V hojnom množstve je
prítomný siderit, ktorý je v oxidačnej zóne odkaliska často zatláčaný sekundárnymi oxidmi
Fe. Významné zastúpenie má hematit. So sulfidických minerálov je najhojnejší pyrit, menej
zastúpený je chalkopyrit a v najmenšom množstve je prítomný tetraedrit. Pomocou EDS
analýzy bol identifikovaný arzenopyrit. Mikroskopickým pozorovaním sa zistila i prítomnosť
cinnabaritu a rýdzej medi.
V oxidačnej zóne odkalísk sú všetky študované sulfidy postupne nahrádzané
sekundárnymi oxidmi premenlivého zloženia. Na sulfidoch sa vytvárajú oxidačné lemy „Obr.
1“ variabilného zloženia, ktoré závisí v hlavnej miere od pôvodného rudného minerálu, ale je
ovplyvnené i chemickým zložením pórových roztokov odkaliska.

Obr. 1 Oxidačné lemy – sekundárne produkty oxidácie na vybraných sulfidoch
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Lemy na pyrite sú tvorené hlavne Fe oxidmi, obsahujú však aj malé množstvo As (do
0,51 hm. %) a Sb (do 0,44 hm. %), ktoré sú na Fe oxidy sorbované z pórových roztokov
migrujúcich odkaliskom. Z nich sa do lemov sorbuje aj Ca, Mg, Si (do 3,16 hm. %) a Mn (do
3,56 hm. %). Lemy na arzenopyrite obsahujú v hlavnej miere oxidy Fe a As. Obsah As (obr.
2) v týchto lemoch je nižší v porovnaní s primárnym arzenopyritom, čo poukazuje na jeho
odnos, resp. prechod do pórových roztokov. Lemy na arzenopyrite obsahujú tiež Cu (do 1,69
hm. %), Pb (do 1,38 hm.%) a Sb (do 0,38 hm. %). Podobne ako u pyritu, aj do lemov
na arzenopyrite sa sorbuje Ca „Obr. 2“, Mg (do 0,49 hm. %) a Si (do 2,25 hm. %). V lemoch
na chalkopyrite dochádza k výraznému odnosu Cu „Obr. 3“, sorpcii As (do 0,60 hm. %)
a malého množstva Sb (do 0,21 hm. %) a Ca „Obr. 3“. Produkty oxidácie minerálov skupiny
tetraedritu sú charakteristické rôznym pomerom CuO, Fe, Sb, Hg (obsah až do 31,59 hm. %,
„Obr. 4“) a As 2,2 hm. %, v závislosti od pôvodnej variety. Z pórových roztokov sú
sorbované na tieto fázy Ca (do 4,92 hm. %), Mg (do 1,3 hm. %), Mn (do 1,3 hm. %) a Si (do
3,8 hm. %).

Obr. 2 Zastúpenie Fe2O3, As2O5 a CaO v
oxidačných lemoch na arzenopyrite

Obr. 3 Zastúpenie Fe2O3, CuO a CaO v
oxidačných lemoch na chalkopyrite

V ťažkej frakcii odkaliskového materiálu sa nachádzajú samostatné oxidy „Obr. 5“,
ktoré buď precipitovali z pórových roztokov „Obr. 6a“ alebo vznikli úplným zatlačením
pôvodného sulfidu „Obr. 6b“. Samostatné oxidy boli identifikované vo vzorkách odobratých
z oxidačnej zóny odkaliska do hĺbky maximálne 2 m. Identifikované oxidy sa dajú rozdeliť na
oxidy Fe, Fe-Mn, Mn a Cu „Obr. 5“. Fe oxidy môžeme rozdeliť na „čisté Fe oxidy a oxidy
Fe, ktoré obsahujú aj zvýšené množstvá Sb (do 1,27 hm. %), As (do 1,25 hm. %), Cu (do 2,31
hm. %), Zn (do 1,26 hm. %), Mg (do 1,51 hm. %) a obsah Si (do 2,52 hm. %). Mn oxidy
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obsahujú aj menšie množstvo Fe (do 1,93 hm. %) a Cu (do 0,69 hm. %). Cu oxidy môžeme
rozdeliť na tie, ktoré vznikli oxidáciou tetraedritu a chalkopyritu, alebo tiež priamou
precipitáciou z pórových roztokov. Obsahujú tiež Sb (od 0,27 do 1,1 hm. %), As (od 0,33 do
1,50 hm. %), Ca (do 0,81 hm. %), Fe (od 0,07 do 0,90 hm. %), a Si (do 2,12 hm. %).
V kruste odobranej z povrchu odkaliska boli identifikované oxidy pestrého zloženia
s variabilným obsahom Fe, Cu, Sb, As, Ni, Pb, Zn a Sn (tab. 1).

Obr. 4 Zastúpenie Fe2O3, Sb2O5, HgO a CuO
v produktoch oxidácie minerálov tetraedritovej
skupiny

Obr. 5 Zastúpenie CuO, Fe2O3 a Mn2O3 v
samostatných oxidoch

Obr. 6a Sekundárny Fe oxid s Sb, Cu, As a Si

Obr. 6b Fe oxid s Cu, As, Si, Mg a Mn
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Tab. 1 Zastúpenie vybraných oxidov v sekundárnych minerálnych fázach precipitujúcich na povrchu odkaliska
(v hm.%)

Mg

Al

Si

S

Ca

Mn

Fe

Ni

Cu

Zn

Pb
0.01

0.05 0.00 18.92 21.86 104.2

CuSnFeNiZn

0.00 0.83

0.03

0.00 0.01 0.16 14.53

5.96

40.81

0.87

FeZnNiSnCuAl

0.11 4.39

0.11

0.00 0.01 0.22 30.24 13.21

SiPbFeAlZnCaMn

0.32 3.73 19.76 0.00 3.39 1.42

FeSnZnNiAl

0.13 1.72

ZnCuPbMgSbAsSiS

Sb

As

Sn

O

Total

5.36

10.90

0.06

0.02 0.08

7.74

26.03 98.76

8.83

0.09

0.04

4.99

14.88 0.04 0.00

0.00

35.11 93.16

0.12

0.00 0.02 0.93 39.23

7.34

0.00

10.01

0.04

0.00 0.00 14.80 25.66 100.2

5.69 0.38

1.56

1.40 0.44 0.00

0.55

0.09

7.37

28.41

6.77

3.61 1.66

0.00

19.86 77.84

ZnCuPbMgSbASSiS

6.05 0.35

1.35

1.72 0.46 0.00

0.48

0.05

6.51

32.02

6.11

2.81 1.33

0.00

20.44 79.72

FeZnSnNiAl

0.37 3.90

0.16

0.00 0.06 0.25 35.18

6.29

0.16

14.49

0.07

0.00 0.00 10.30 25.99 97.57

FeNiZnSnCu

0.27 0.17

0.10

0.00 0.00 0.63 47.45 14.99

1.33

3.30

0.12

0.02 0.04

2.82

26.90 98.33

PbSiFeCuZnSb

0.25 0.29 13.93 0.02 0.30 0.57

1.50

55.12 0.91 0.34

0.00

23.54 101.5

CuFeSnNi

0.00 0.00

ZnSiFeCaAlPb

2.45

0.28

1.94

0.01 0.00 0.19 26.31

3.26

39.70

0.36

0.07

0.29 0.00

8.22

23.70 102.3

0.58 4.40 15.76 0.02 5.08 0.82 13.91

0.14

0.26

19.22

2.05

0.00 0.00

0.00

36.39 99.20

0.02

Záver
Najhojnejšie sa vyskytujúcim primárnym minerálom v odkaliskovom materiále v
ťažkej frakcii je barit, bežne je zastúpený siderit a hematit. Najbežnejší primárny sulfidický
minerál je pyrit, menej častý je arzenopyrit, chalkopyrit a tetraedrit. Identifikované boli tiež
cinnabarit a rýdza meď.
V oxidačnej zóne odkaliska dochádza k zatláčaniu primárnych sulfidických minerálov
oxidmi či už vo forme oxidačných lemov alebo samostatných oxidov. Tiež dochádza
k precipitácii sekundárnych minerálov z prvkov migrujúcich odkaliskom. Sekundárne oxidy
môžeme rozdeliť na oxidy Fe, Fe-Mn, Mn a Cu s rozličným zastúpením prvkov ako Sb, As,
Zn, Cu. Prítomnosť týchto prvkov v sekundárnych oxidoch poukazuje na ich dobrú migráciu
v prostredí odkaliska. V kruste odobranej z povrchu odkaliska boli identifikované oxidy
pestrého zloženia s variabilným obsahom Fe, Cu, Sb, As, Ni, Pb, Zn a Sn.
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Vplyv topokorekcií na tvorbu úplnej Bouguerovej anomálie pri
mikrogravimetrických meraniach v kavernóznych oblastiach
David Kušnirák
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej
a environmentálnej geofyziky, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava 4, kusnirak@fns.uniba.sk

Abstrakt
Práca je zameraná na demonštráciu vplyvu presnosti topokorekcií na výsledné pole ÚBA v dvoch
vybraných lokalitách – Putikov vŕšok a Havrania skala. Využitím presných geodetických meraní GPS a totálnou
stanicou boli vytvorené podrobné výškové gridy blízkeho okolia gravimetrických bodov, ktoré boli následne
využité na výpočet topokorekcií pomocou programu MasCor. Výsledné hodnoty boli konfrontované
s výsledkami získanými pomocou štandardne používaného postupu.

Kľúčové slová: geofyzika; mikrogravimetria; topokorekcie; jaskyňa

Úvod a formulácia cieľa
Výpočet topokorekcií zabezpečuje odstránenie gravitačného účinku okolitých
terénnych tvarov a okrem toho opravuje odčítanie účinkov výplní dolín, ktoré je spôsobené pri
zavádzaní Bouguerovej redukcie. Princíp počítania topokorekcií, ktorý sa v súčasnosti na
Slovensku používa je založený na rozdelení kruhového okolia bodu merania do 4 kruhových
zón až do vzdialenosti 166,7 km, čo zodpovedá otvorovému uhlu 1,5° [3]. Toto rozdelenie je
založene na systéme počítania topokorekcií v Československu v období od 60-tych do 90-tych
rokov minulého storočia [1], [2]. Pri mikrogravimetrických meraniach nie je potrebné počítať
topokorekcie až do tejto vzdialenosti, pretože príspevok vzdialenejších zón je pre jednotlivé
body konštantný. Pri takto redukovanom výpočte je dôležité zameriavať sa na jeho
kvalitatívnu stránku a čo najpresnejšie vstupné údaje.
Hlavným cieľom príspevku je demonštrácia vplyvu presnosti merania reliéfu terénu
blízkeho okolia meracieho bodu pri výpočte topokorekcií a porovnanie výsledkov
s konvenčným spôsobom výpočtu topokorekcií v zmysle [3].

Metodika
Mikrogravimetrické merania boli realizované pomocou gravimetrov Scintrex CG-5
a CG-3M na dvoch lokalitách: 1. lávové prúdy vulkánu Putikov vŕšok v pravidelnej sieti 2x4
m. 2. Krasová plošina nad Havranickou jaskyňou v blízkosti kóty 599 m, Havrania skala
v Malých Karpatoch v sieti 2x3 m. Namerané údaje boli spracované do formy Bouguerových
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anomálií podľa vzťahu:
[I.]

∆g = g – gn + (0,3086 – 0,0419ρ)h + T – B,

kde g sú namerané údaje, gn je normálne pole, ρ je redukčná hustota (pre oba prieskumy bola
použitá hustota 2,67 g.cm-3), h je nadmorská výška bodu merania, B je tzv. Bullardov člen a T
sú opravy na účinok terénu, tzv. topokorekcie.
Vstupnými údajmi na výpočet topokorekcií sú obvykle digitálne modely reliéfu vo
forme pravidelných výškových gridov. Pre výpočet obvyklým spôsobom boli použité T1 gridy
s veľkosťou bunky 20 x 20 m a T2 gridy s rozlíšením 50 x 50 m. Na zostrojenie detailnejších
digitálných modelov pre spresnenie výpočtu ,boli v okolí gravimetrických bodov merania
použité 2 rozdielne geodetické techniky:
• GPS meranie
• meranie totálnou stanicou
GPS meranie pomocou prístrojov pracujúcich na báze technológie RTK s využitím
služby SKPOS, pričom dosiahnuteľná vnútorná presnosť v kinematickom móde je až 10mm v
horizontálnom smere (poloha) a 20 mm vo vertikálnom smere (výška), pri zachovaní
maximálnej vzorkovacej frekvencie 10 Hz [4]. Tieto merania boli realizované pomocou GPS
antény Trimble R8.
Meranie topografie pomocou totálnej stanice je založené diskrétnom optickom meraní
s vysokou presnosťou. Táto forma merania je využívaná na lokalitách, kde meranie iba
pomocou GPS nedosahuje potrebnú presnosť (napr. vegetačný kryt, zástavba a pod.), pričom
je výhodné na referencovanie meraní pomocou totálnej stanice do súradnicového systému
použiť práve GPS merania na vhodných bodoch. Presnosť meraní totálnou stanicou Trimble
M3, použitou pre tento účel, je ~3 mm. Pri použití kombinácie tejto dvojice metód je teda
vnútorná

presnosť

mikrogravimetrických

merania
meraní.

stále

na

veľmi

Nevýhodou

akceptovateľnej

merania

pomocou

úrovni
totálnej

pre

účely

stanice

je

neporovnateľne nižšia hustota dát v porovnaní s GPS meraním.
Na výpočet topokorekcií bol použitý program MasCor [5], ktorý na výpočet účinku
reliéfu používa vzorec [6], pričom pre obe lokality boli vyrátané topokorekcie klasickým a
následne spresneným postupom, s vypustením členov T31 a T32. Výsledný účinok reliéfu bol
teda rátaný do vzdialenosti 5240 m od bodu merania, čo zodpovedá vonkajšiemu ohraničeniu
zóny T2 v zmysle [3]. Pre spresnený výpočet bola pridaná vnútorná zóna T0 s rádiusom
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100 m, do ktorej spadala väčšina dodatočných meraní. Veľkosť elementu gridu pre jednotlivé
zóny a postupy sú uvedené v „Tab. 1“. Vstupné gridy pre výpočet klasickým spôsobom boli
prevzaté z [7], gridy pre spresnený výpočet v zónach T0 a T1 boli zostavené z dodatočných
geodetických meraní priamo na lokalitách uvedenými metódami a zároveň boli rozšírené o
výškové údaje získané digitalizáciou máp v mierke 1:10 000. Pre výpočet účinkov hmôt
vzdialených 250 až 5240 m od bodu merania, teda zónu T2, boli použité gridy publikované v
[7] pre zónu T1 s krokom 20x20 m.
Tab. 1: Veľkosti buniek gridov použitých pre jednotlivé zóny pri výpočte topokorekcií.
Postup výpočtu
Zóna

Klasický

Spresnený

T0

––

2x2 m

T1

20x20 m

5x5 m

T2

50x50 m

20x20 m

Výsledky
Porovnanie výsledných hodnôt opráv na reliéf v jednotlivých meracích bodoch pre
lokalitu Putikov vŕšok je zobrazený na „Obr. 1“. Na tejto lokalite boli merania realizované,
vzhľadom na vhodné podmienky, iba merania GPS bez použitia totálnej stanice, čím bola
dosiahnutá vysoká hustota výškových meraní okolia, vrátane blízkeho lomu. Bodové
anomálne hodnoty pri výpočte klasickým postupom, v okolí meracích pozícií 5466, 5854,
6070, 7262 „Obr. 1 (B)“ možno pripísať „hrubosti“ gridu s krokom 20x20 m. Hodnoty
topokorekcií vypočítaných z presnejších gridov reflektujú reliéf výrazne presnejšie a zároveň
nenesú v sebe bodové artefakty „Obr. 1 (A)“. Mierne odlišný tvar polí je pravdepodobne
spôsobený účinkom neďalekého lomu, nad ktorým boli mikrogravimetrické merania
realizované a jeho ostré črty v reliéfe boli pomocou dodatočných meraní presnejšie popísané
a použité pri tvorbe gridov pre zóny T0 a T1.
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Obr. 1: Porovnanie hodnôt topokorekcií na lokalite Putikov vŕšok vypočítaných štandardným postupom (B)
a použitím spresnených gridov (A). Krok izolínií je 0.02 mgal.

Z výsledkov porovnania topokorekcií pre lokalitu Havrania skala na „Obr. 2“ vidno,
že obe polia sú tvarovo podobnejšie ako v predchádzajúcom prípade. Z hodnôt topokorekcií
vypočítaných obvyklým spôsobom „Obr. 2 (B)“ sú zreteľné 2 líniové anomálne polohy
pozdĺž osi medzi meracími bodmi 1100-5103 a 1124-5121, ktoré sú opäť spôsobené
veľkosťou bunky gridu (20x20 m), čo je čitateľné aj zo vzdialenosti medzi týmito líniami,
ktorá je taktiež 20 m. Pri použití jemnejších gridov, ktoré pre túto lokalitu boli zostavené
z meraní pomocou totálnej stanice a digitalizácie topografických máp, boli tieto rušivé vplyvy
eliminované a výsledne pole „Obr. 2 (A)“ vypočítané takouto koncepciou opäť reflektuje
reliéf v mieste merania a jeho blízkom okolí presnejšie.
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Obr. 2: Porovnanie hodnôt topokorekcií na lokalite Putikov vŕšok vypočítaných štandardným postupom (B)
a použitím spresnených gridov (A). Krok izolínií je 0.05 mgal.

Záver
Zavedením

dodatočných

mikrogravimetrických

vysoko

prieskumoch

presných

v kavernóznych

geodetických
oblastiach,

meraní
s často

okolia
krát

pri

veľmi

nepravidelným a komplikovaným priebehom reliéfu, je možné výrazným spôsobom spresniť
výpočet topokorekcií v blízkych zónach a ich integráciou do výsledných polí úplných
Bouguerových anomálií je tak priamo ovplyvnená kvalita interpretácie nameraných
gravimetrických dát.
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Mladopaleozoické metapieskovce severného gemerika: minerálne zloženie
a zdrojová oblasť
Dušan Laurinc
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie
a petrológie, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko; laurinc@fns.uniba.sk

Abstrakt
Zdrojová oblasť mladopaleozoických pieskovcov severného gemerika bola stanovená petrologickou
analýzou. Na základe minerálneho zloženia a obsahu matrix zodpovedá majoritná časť pieskovcov skupine
litických drob. Asociácia metamorfných minerálov tvorená: muskovit + chlorit + albit + kalcit v asociácii s
kremeňom, poukazuje na nízky stupeň premeny. Teplotné podmienky metamorfnej premeny pieskovcov
vypočítané chloritovým termometrom zodpovedajú teplotám v rozsahu 320C° až po 370 C°, čo zodpovedá
nízkym až stredným teplotám fácie zelených bridlíc. Tlaky odvodené na základe chemického zloženia
metamorfnej sľudy sa pohybujú v rozmedzí 9,004 až 9,022 Å (6(d331,060)), čo zodpovedá rozsahu od nízkych
tlakov až po rozhraniu stredný/vysoký tlak. Petrofaciálne parametre QFL a QmFLt definujú recyklovaný orogén
ako zdrojovú oblasť metapieskovcov. Študované karbónsko-permské pieskovce boli súčasťou sedimentárnych
sekvencií, ktoré tvorili výplň sedimentačných bazénov geneticky spojených so vznikom varískej kolíznej sutúry,
ktorej relikty sú zachované v severogemeridnej jednotke.

Kľúčové slová: severný gemer, metapieskovce, petrofaciálna analýza, recyklovaný orogén, proveniencia

Úvod a formulácia cieľa
Na stanovenie zdrojovej oblasti mladopaleozoických pieskovcov gemerika bola
použitá

metóda

petrofaciálnej

analýzy.

Analyzovaných

bolo

7

súvrství

z troch

mladopaleozoických skupín severného gemerika: ochtinská skupina karbónskeho veku
(hrádocké súvrstvie), dobšinská skupina karbónskeho veku (rudnianske, zlatnícke, hámorské)
a krompašská skupina permského veku (knolské, petrovohorské a novoveské súvrstvie).
Cieľom tejto práce je interpretácia zdrojových oblastí mladopaleozoických pieskovcov
severného gemerika na základe ich minerálneho zloženia.

Materiál a metódy
Odber vzoriek v teréne prebiehal v zmysle prác autorov [1, 2]. 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 [3], stanovené ich petrofaciálne parametre
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a definovaná tektonická pozícia zdrojovej oblasti [4]. Z pokovených leštených výbrusov bolo
analyzátorom CAMECA X-100 ŠGUDŠ v Bratislave stanovené chemické zloženie
horninotvorých a novotvorených minerálov.

Výsledky a diskusia
Na základe pomerného obsahu klastických zŕn a základnej hmoty a minerálneho
zloženia patrí prevažná časť pieskovcov dobšinskej a ochtinskej skupiny medzi litické droby.
Reprezentujú štruktúrne nevytriedené alebo slabo vytriedené sedimenty, iba štyri vzorky
pieskovcov z rudnianskeho súvrstvia zodpovedajú arkózovému arenitu, sublitarenitu
až litickému arenitu. Pieskovce krompašskej skupiny generálne definujeme taktiež ako litické
droby. Výnimku tvorí vzorka odobraná z tenkého horizontu 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) „Tab.1.“
v pomere 1,2 až 12,4. Z tohto hľadiska je jedinou výnimkou trend v hrádockom súvrství
ochtinskej skupiny, kde je tento pomer opačný

a naopak obsah Qp niekoľkonásobné

prevyšuje obsah Qm (Qp/Qm - 4,7).
Obsah plagioklasov a draselných živcov je v zlatníckom a novoveskom súvrství
zhodný, v hámorskom, petrovohorskom a knolskom súvrství dosahuje pomer Plg/Kfs hodnoty
1,66 až 2,13. V hrádockom a rudnianskom súvrství prevažujú draselné živce nad plagioklasmi
pomerom 1,2 až 1,55.

Degradácia draselných živcov i plagioklasov ako pri procesoch

zvetrávania tak aj v procese diagenetickom viedla predovšetkým ku vzniku ílových minerálov,
ktoré boli v procese regionálnej premeny zmenené na jemnešupinkatý muskovit. Klasty NaCa živcov sa stávajú v diagenetickom procese nestabilné a dochádza ku odnosu Ca2+ (process
diagenetickej albitizácie plagioklasov). EMPA analýzy klastov potvrdili iba nízke percento
anortitovej zložky (v rudnianskom do 26,5 apfu, v ostatných súvrstviach do 8 apfu), iba v
centrálnych častiach plagioklasových klastov, pričom okraje zodpovedajú albitu. Uvoľnený
ión Ca+2 umožňuje vznik kalcitového cementu.
Litické úlomky v pieskovcoch sú zastúpené sedimentárnymi a metasedimentárnymi
litickými zrnami (Lsm) a vulkanickými a metavulkanickými zrnami (Lvm sú zastúpené
kyslými blastofelzitmi). Do skupiny Lsm boli zaradené klastické sľudy a úlomky
nízkometamorfovaných hornín (úlomky fylitov, pieskovcov atď.). Pomer úlomkov
sedimentárnych a metasedimentárnych hornín k magmatickým a vulkanickým úlomkom
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(Lsm) k (Lvm) je variabilný. Jasne však dominujú Lsm nad Lvm. V krompašskej skupine
tvorí výnimku novoveské súvrstvie kde prevládajú Lvm nad Lsm v pomere 2,5.
Chemické zloženie klastických sľúd sa mení od jadra k ich okrajom, ktoré boli počas
alpínskej orogenézy obohatené o seladonitovú zložku. Centrálne časti klastických sľúd sú
v porovnaní z metamorfnými sľudami z matrixu chudobnejšie na seladonitovú zložku
a padajú do poľa muskovitov. Rekryštalizované okraje klastických ako aj novotvorených sľúd
majú vyššie obsahy seladonitovej zložky v porovnaní s klastickými sľudami [5].
Teplotné podmienky metamorfnej premeny pieskovcov vypočítané chloritovým
termometrom [6, 7] zodpovedajú teplotám v rozsahu 320C° až po 370 C°, čo zodpovedá
nízkym až stredným teplotám fácie zelených bridlíc [Tab. 2.]. Tlaky odvodené na základe
mruňiežkového parametra b metamorfnej sľudy sa pohybujú v rozmedzí 9,004 až 9,022 Å
(6(d331,060)), čo zodpovedá rozsahu od nízkych tlakov až po rozhraniu stredný/vysoký tlak [8].
Petrofaciálnou analýzou bola pre mladopaleozoické pieskovce severného gemerika
určená zdrojová oblasť recyklovaného orogénu (prevažne prechodný typ) [4, Obr.1.]. Pre túto
oblasť sú typické dve petrofácie 1. Kremenná petrofácia, v ktorej dominuje monokryštalický
kremeň s menším množstvom polykryštalického kremeňa a živcov, pričom draselné živce
prevládajú;

2.

Kvarcolitická,

kde

prevláda

zmiešaný

detrit

monokryštalického,

polykryštalického kremeňa a úlomkov sedimentárnych/metasedimentárnych hornín s nízkym
obsahom živcov a úlomkov vulkanitov, metavulkanitov. Pre tieto petrofácie je typické
prevládanie Qm > Qp.
Študované karbónsko-permské pieskovce boli súčasťou sedimentárnych sekvencií,
ktoré tvorili výplň sedimentačných bazénov geneticky spojených so vznikom variskéj kolíznej
sutúry, ktorej relikty sú zachované v severogemeridnej jednotke. Ich vznik bol časovo
zviazaný s postupným vývojom a konsolidáciou kolíznej sutúry, od mississipu až po perm.
Najstaršie, turnén-visénske pieskovce hrádockého súvrstvia majú sedimentologické znaky
hlbokovodných turbiditových sedimentov, ktoré podľa interpretácie [2] vznikali vo
zvyškovom oceánskom bazéne. Takéto typy sedimentov všeobecne obsahujú detrit
z riftovaného kontinentálneho okraja, z kontinentálneho magmatického oblúka, prípadne
tektonicky drvené relikty ocánskej kôry. Petrofaciálna analýza metapieskovcov hrádockého
súvrstvia potvrdila prevahu polykryštalického kremeňa, alkalických živcov nad plagioklasmi
a množstvo litických úlomkov, reprezentovaných hlavne klastickými sľudami. Metapieskovce
sa v turbiditových sekvenciách striedajú s bridlicami, prípadne s parazlepencami. V celom
komplexe sú nepravidelne rozmiestnené olistolity antigoritických serpentinitov, rôznej
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veľkosti, potvrdzuje prítomnosť fragmentov lámanej oceánskej kôry [9]. Z hľadiska takejto
interpretácie mississipský sedimentačný bazén bol „syn-orogénny“ typ bazénu, reflektujúci
záverečné uzatváranie pôvodného oceánskeho bazénu pravdepodobne pri šikmej kolízii.

Tab. 1. Priemerné modálne zloženie a petrofaciálne parametre mladopaleozoických pieskovcov severného
gemerika.

Vysvetlivky: Priemerné petrofaciálne parametre mladopaleozoických pieskovcov uvedené v percentách. Qm –
monokryštalický kremeň, Qp – polykryštalický kremeň, Plg – plagioklas, Kfs – draselný živec, Lvm – vulkanické
a meta-vulkanické úlomky, Lsm – úlomky sedimentárnych a metasedimentárnych hornin, Mica – sľuda, Acc –
akcesorické minerály.

Obr. 1: Qm – F – Lt diagramy vyjadrujúce tektonickú pozíciu zdrojových oblastí mladopaleozoických
pieskovcov severného gemerika na základe detritických módov (upravené podľa Dickinson, 1985).

1635

GEOLÓGIA

Tab. 2. Teploty vypočítane na základe chemického zloženia chloritov

Záver
Pensylvánske, vrchnobaškírsko-moskovské metapieskovce rudnianskeho a zlatníckeho
súvrstvia boli súčasťou deltovo-plytkomorského periferálneho (foreland) bazénu, ktorý bol
v závere svojho vývoja typický regresným režimom, indikovaným paralickou sekvenciou
hámorského súvrstvia. Petrofaciálna analýza týchto metapieskovcov potvrdila zdrojovú oblasť
recyklovaného orogénu, ktorá je pre geotektonickú pozíciu takýchto sedimentačných bazénov,
vznikajúcich v predpolí orogénnej zóny typická.
Tektonickú pozíciu permského sedimentačného bazénu (knolské, petrovohorské
a novoveské súvrstvie), situovaného taktiež v predpolí orogénnej sutúry, spájame s extenzným
režimom generovaným v predpolí varískej kolíznej sutúry a následným riftingom („peripheral
foreland basin“) [10]. Petrofaciálna analýza pieskovcov potvrdila detrit derivovaný z priľahlej
kolíznej sutúry, zmiešaný s vulkanickým synsedimentárnym detritom pochádzajúcim zo
syngenetického bimodálneho vulkanizmu. Stúpanie minerálnej zrelosti pieskovcov (prevaha
Qm nad Qp) smerom do vrchných častí permskej sekvencie naznačuje postupnú tektonickú
stabilizáciu celej oblasti a prípravu na nástup vrchnopermsko – spodnotriasovej transgresie.
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Kinematický charakter vrásovo-strižných deformácií kryštalinika a obalu
tatrika v Tribeči.
Rudolf Lénárt
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie
a paleontológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, e-mail:
lenart@fns.uniba.sk

Abstrakt
Granitoidné horniny v zoborskej časti pohoria Tribeč boli postihnuté strižnou deformáciou vo fácii
zelených bridlíc. Strižné zóny sú orientované v smere SV – JZ. Väčšina strižných zón má sinistrálny zmysel
pohybu. Boli generované pri kompresii orientovanej v smere S – J v období vrchnej kriedy až paleocénu.
Dextrálne strižné zóny spoločne s vrásovými deformáciami sedimentov spodného triasu vznikali pri kompresii
orientovanej v smere ZSZ – VJV. Je možno predpokladať, že ich vznik je spojený s presunom tektonických
jednotiek centrálnych Západných Karpát v období vrchnej kriedy. Sinistrálne strižné zóny sú pravdepodobne
superponované na dextrálne pri meniacom sa napäťovom poli.

Kľúčové slová: granitoidy; strižné zóny; mylonity; Tribeč; Západné Karpaty.

Úvod a formulácia cieľa
Tribeč je jedným z najtypickejších jadrových pohorí Západných Karpát. Základná
koncepcia geologickej stavby pohoria Tribeč bola vyjadrená na geologických mapách v
mierke 1 : 50 000 [1, 2] pohorie Tribeč rozdeľujú na zoborskú časť, v ktorej vystupujú
tektonické jednotky tatrika a fatrika, na tribečskú časť, kde vystupujú horniny tektonickej
jednotky tatrika a rázdielsku časť s horninovými komplexmi tatrika, fatrika, veporika
a hronika „Obr. 1“. Tatrikum v zoborskej časti je tvorené kryštalickým fundamentom a jeho
sedimentárnym - mezozoickým obalom. Kryštalinikum tatrika je tvorené prevažne
granitoidnými horninami.
Cieľom bolo lokalizovať priebeh strižných (mylonitových) zón v zoborskej časti
pohoria Tribeč a definovať smerové charakteristiky a kinematický charakter strižných zón.

1638

GEOLÓGIA

Obr.1 Geologická schéma pohoria Tribeč.

Materiál a metódy
Výskum bol sústredený na oblasti intenzívnej nekoaxiálnej deformácie, ktorú
predstavujú strižné zóny [3]. V závislosti od hĺbky resp. metamorfných podmienok, počas
ktorých strižné zóny vznikali sa deformácia realizuje v krehkých, krehko-plastických, alebo
plastických podmienkach. V zoborskej časti je pôvodná nedeformovaná hornina zvyčajne
masívny, hrubo až strednozrnný, rovnomerne zrnitý, svetlosivý granodiorit až tonalit, bohatý
na biotit, titanit, allanit a epidot. So stúpajúcou deformáciou sa masívne horniny menia na
bridličnaté, s jasnou foliáciou a hojným sericitom na plochách foliácie. Deformovaná hornina
je zelenkavá až sivozelená často s bielymi očkami resp. porfyroklastami živcov. Zelenú farbu
spôsobujú novovytvorené fylosilikáty, sericit a chlorit, alebo chloritizovaný biotit. Strižná
deformácia sa sústreďuje do úzkych (šírka max. 4m) subparalelných strižných zón, pričom
dĺžka niekoľkonásobne prevyšuje šírku. S narastajúcou deformáciou sa zmenšuje zrnitosť
markantná hlavne pri kremeni, ktorý začína tvoriť pásiky, kým rovnako postihnuté živce sa
správajú krehko resp. krehko-plasticky a nadobúdajú prednostnú orientáciu smerovo
konformnú so zmyslom pretvorenia resp. strihu. Štruktúra sa mení na granolepidoblastickú s
jasným usmerneným. [4; 5].
Terénny výskum bol zameraný na makrospickú identifikáciu a určenie priestorových
charakteristík základných štruktúrnych prvkov (foliácie, minerálne lineácie). Sipson [6]
zaviedol pre tektonicky pretvorené horniny pojem tektonit. Tektonity rozdelil na skupiny s
neusporiadanou vnútornou stavbou a s vyvinutou foliáciou. Súdržné, foliované tektonity v
ktorých podiel matrix oproti porfyroklastom je v rozmedzí od 50% do 90% definuje ako
mylonity. V rámci terénneho výskumu boli pozorované tektonity, ktoré môžeme v zmysle
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uvedeného klasifikovať ako protomylonity až ultramylonity [6, 7]. Pri detailnom skúmaní
bolo možné v rámci strižných zón v skúmanej oblasti vyčleniť tri deformačné domény od
nedeformovaných granitoidov cez protomylonity, mylonity až ultramylonity v centre strižnej
zóny. V rámci kinematickej analýzy v skúmanej oblasti boli využité planárne a lineárne
kinematické indikátory.

Výsledky a diskusia
V rámci jednotlivých odkryvov boli s výnimkou hlavných charakteristík strižného
pretvorenia zaznamenané aj štruktúrne charakteristiky rulových xenolitov a telesá mafických
enkláv [8]. Petrografický charakter mafických enkláv (biotitické a biotiticko-amfibolické
tonality až kremité diority) kontrastuje s okolitými granitoidnými horninami. Veľkosť týchto
enkláv nepresahuje v priemere 1m. Okrem nich sú zriedka prítomné xenolity rúl. Oba
spomenuté horninové typy boli podrobené štruktúrnemu výskumu, ktorého výsledky sú pri
oboch typoch rovnaké. Enklávy či už magmatické alebo rulové sa vyskytujú v hrubozrnných
biotitických granodioritoch až tonalitoch a predstavujú sploštené elipsoidálne útvary s dlhou
osou orientovanou v smere SV – JZ, t.j. konformne so smerom pohoria. Vzájomný pomer osí
elipsoidálnych enkláv je najčastejšie X:Y:Z = 5:4:1. Keďže enklávy dobre odrážajú orientáciu
magmatickej foliácie v granitoidoch zvýraznenú prítomnosťou xenolitov rúl vyhodnotením
štruktúrnych meraní môžeme konštatovať, že magmatická foliácia kopíruje súčasnú
klenbovitú stavbu pohoria. Jej terajšie usporiadanie je veľmi pravdepodobne výsledkom
mladších procesov a neposkytuje informáciu o pôvodnom magmatickom t.j. hercýnskom
usporiadaní enkláv.
V rámci dokumentovaných odkryvov sa vyskytovali aj kremenné žily premenlivej
hrúbky (rádovo decimetre až 2m). Kremenné žily sú priestorovo aj smerne súhlasné s
mylonitovými zónami. Sporadicky, hlavne v sedimentoch spodného triasu, sa vyskytujú aj žily
smeru SZ – JV (kóta Svinec, 467 m.n.m). V granitoidoch je absolútne prevládajúcim smer SV
– JZ. S kremennými žilami tohto smeru je spojené Au zrudnenie severozápadne od Zlatna [2].
Predpokladám, že tieto kremenné žily majú úzky súvis s vývojom mylonitových zón
rovnakého smeru, ktoré mohli sprostredkovať prenos fluidnej fázy. Kremenné žily
predstavujú ich sprievodné štruktúry vyvinuté vo vyšších – krehkých úrovniach deformácie.
Na základe získaných údajov je možné konštatovať, že foliácia mylonitov, ktorá reprezentuje
„s“ – plochy je prevažne konformná so smerom pohoria a má prednostné usporiadania
v smere SV – JZ „Obr. 2“. Sklon plôch mylonitovej foliácie je prevažne smerom na JV.
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Väčšina meraných sklonov je strmá 60 – 80°, avšak boli zaznamenané aj sklony 35° (napr.
oblasť Čierneho vrchu).

Obr. 2 Ružicový diagram smerov mylonitickej foliácie (spodná hemisféra, n = 29, max. 3.0 %).

Obr. 3 Diagram orientácie plôch kliváže na lokalite Svinec. Póly plôch kliváže indikujú smer kompresie (veľké
oblúky, spodná hemisféra, n = 12).

V oblasti kóty Svinec (467 m.n.m) sa vyskytujú sedimenty lúžňanského súvrstvia
zvrásnené do vrásy dekametrických rozmerov. V rámci spomenutých sedimentov boli získané
základné údaje o planárnych štruktúrnych prvkoch ako sú vrstvovitosť a kliváž. Priesečníky
plôch vrstvovitosti indikujú orientáciu vrásovej osi generálne v smere SV – JZ. Orientácia
plôch kliváže indikuje kompresiu, ktorá je orientovaná kolmo na smer plôch kliváže a môže
byť reprezentovaná pólom plôch kliváže „Obr. 3“. V danom prípade vrása v sedimentoch
lúžňanského súvrstvia vznikla pri kompresii orientovanej v smere ZSZ – VJV. Tento smer je
konformný zo smermi presunu hornín fatrika a veporika v rázdielskom bloku Tribeča [9].

Záver
Strižne pretvorené granitoidné horniny v skúmanej oblasti je možné v zmysle [6]
rozdeliť na protomylonity, mylonity až ultramylonity. Deformácia je spojená s nízkoteplotnou
premenou vo fácii zelených bridlíc [4]. V rámci deformovaných granitoidov boli analyzované
hlavné makroskopické štruktúrne prvky: foliácia (mylonitová foliácia), lineácie (stretching
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lineácia), rotované porfyroklasty, S-C štruktúry, vrstvovitosť a kliváž. S výnimkou
deformovaných granitoidov boli štruktúrne analyzované aj zvrásnené sedimenty lúžňanského
súvrstvia (spodný trias).
Na základe kinematických indikátorov bol určený zmysel posunu jednotlivých
strižných zón „Obr. 4“. Strižné zóny majú orientáciu generálne v smere SV – JZ. Vo väčšine
prípadov bol identifikovaný sinistrálny zmysel posunu. Vznik sinistrálnej strižnej zóny bol
datovaný [4] na obdobie vrchnej kriedy až paleocénu (63 – 71 Ma). Časť strižných zón
má dextrálny zmysel posunu. V zónach s dextrálnym zmyslom posunu sa vyskytujú relikty
sedimentov lúžňanského súvrstvia ako aj kremenné žily. Strižné zóny s dextrálnym posunom
vznikali v rovnakom napäťovom poli ako vrásové deformácie sedimentov lúžňanského
súvrstvia. Kompresia bola orientovaná v smere ZSZ – VJV. Rovnaká orientácia napätia
spojená s presunom tektonických jednotiek veporika a fatrika bola zistená v rázdielskej časti
Tribeča [2]. Je možné predpokladať, že strižné zóny s dextrálnym zmyslom presunu a vrásové
deformácie lúžňanského súvrstvia vznikali v období vrchnej kriedy, počas rovnakej
tektonickej udalosti ako presun tektonických jednotiek v rázdielskej časti Tribeča. Strižné
zóny so sinistrálnym zmyslom posunu vznikali v napäťovom poli s kompresnou zložkou
orientovanou generálne v smere S – J a sú pravdepodobne mladšie ako predchádzajúce
(vrchná krieda až paleocén).

Obr. 4 Pozícia a orientácia strižných zón v granitoidoch zoborskej časti Tribeča. Šípky indikujú zmysel strihu.
Hviezda v severovýchodnej časti lokalizuje údaje z práce [4].
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Abstrakt
Práca sa zaoberá stratigrafickou pozíciou bázického vulkanizmu v sukcesii Osobitej vo vysokotatranskej
jednotke tatrika v Západných Tatrách. Produkty bázického vulkanizmu sú hyalobazanity, hyaloklastity –
hydroklastické brekcie a hyaloklastitové tufity, ktoré vystupujú v spodnokriedových karbonátových
sedimentoch v normálnej stratigrafickej pozícii. Na základe mikrofaciálnej analýzy vápencov z bezprostredného
podložia a nadložia vulkanitov sa dá konštatovať, že vulkanická aktivita prebiehala vo viacerých menej
intenzívnych fázach už od vrchného titónu – spodného beriasu a hlavná fáza vulkanizmu prebehla vo vrchnom
beriase.

Kľúčové slová: tatrikum; spodná krieda; bázický vulkanizmus; stratigrafická pozícia; mikrofácie
Úvod
Bázické vulkanity vystupujú v spodnokriedových vápencoch vysokotatranskej obalovej
jednotky tatrika (sukcesia Osobitej) v Západných Tatrách „Obr. 1“. Tvoria približne 3 km
nesúvislý pruh od Prednej Kremennej cez Široký žľab, Suchú dolinu až do Bobroveckej
doliny. Hlavným cieľom tejto práce je revízia ich stratigrafickej pozície na základe
mikrofaciálnej analýzy vápencov v ich bezprostrednom podloží a nadloží.

Obr. 1 Lokalizácia skúmanej oblasti (upravené podľa [1,2]).

Metódy výskumu
Predkladaná práca je založená na mikrofaciálnej analýze vrchno-jurských a spodnokriedových karbonátov, v ktorých vystupujú bázické vulkanity. Terénny výskum bol
zameraný hlavne na kontakty a vzťahy medzi uvedenými karbonátmi a vulkanitmi. Na
základe terénneho výskumu, mikrofaciálnej analýzy karbonátov a petrografie vulkanitov bolo
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vypracovaných päť kompozitných profilov cez vrchnojursko-spodnokriedové karbonátové
sedimenty v Suchej doline v oblasti Širokého žľabu, v Bobroveckej doline a v Prednej
Kremennej.

Výsledky
Podložie vulkanitov
V bezprostrednom podloží bázických vulkanitov sa nachádza poloha intraformačných
vápencových brekcií až zlepencov „Obr.2 A, B“. Polohy drobnozrnných brekcií nepresahujú
v profile hrúbku 10 metrov. Najčastejšie sú v nich zastúpené litoklasty organodetritických
vápencov, ooidových vápencov a mikritických vápencov. Litoklasty sú nevytriedené
angulárneho, subangulárneho a suboválneho tvaru. Veľkosť litoklastov je veľmi variabilná od
0,30 mm až do 8 mm. Prítomnosť kalpionelovej mikrofauny Calpionella alpina LORENZ,
Calpionella elliptica CADISCH a Calpionella minuta (HOUŠA) „Obr. 2 C-F“ v litoklastoch
vápencov dokazuje, že k erózii a transportu týchto vápencov došlo po spodnom beriase,
a brekcie sú teda vrchnoberiaského veku.

Obr. 2 A, B – intraformačné drobnozrnné vápencové brekcie, C – Calpionella minuta (HOUŠA), D – C. elliptica
CADISCH, E - C. alpina LORENZ, F - Tintinopsella carpathica MURGEANU & FILIPESCU

Produkty bázického vulkanizmu
Vulkanické horniny v oblasti Osobitej vystupujú najčastejšie vo fácii vulkanoklastických
brekcií - hyaloklastitov „Obr. 3 A“. Hyaloklastity boli miestami resedimentované, o čom
svedčí gradačné a planárne - pararelné zvrstvenie „Obr. 3 C“. Obsahujú aj fragmenty
bioklastov a terigénne kremene, čo je dôkazom čiastočného premiešania okolitého sedimentu
s vulkanitmi pri ich redepozícii „Obr. 3 B“. Kremeň a bioklasty tvoria v hornine terigénnu
(nevulkanickú) prímes, s obsahom približne 10 %, na základe čoho sa dá hornina klasifikovať
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už ako hyaloklastitový tufit [3]. Subangulárny tvar úlomkov bazanitov naznačuje, že
prekonali len krátky transport, pravdepodobne na svahu submarínnej elevácie.
Okrem hyaloklastitov a hyaloklastitových tufitov sa v malom objeme vyskytujú aj horniny
lávových prúdov – hyalobazanity [4] „Obr. 3 F“. Bazanity majú mandľovcovitú štruktúru
s porfyrickými výrastlicami olivínu a pyroxénu, ktoré sú vo všetkých prípadoch
pseudomorfované „Obr. 3 D, E“. Základnú hmotu bazanitov tvorí prevažne devitrifikované
vulkanické sklo.

Obr. 3 A – hyaloklastit, tmel medzi klastami bazanitov tvorí ružovo sfarbený kalcit B – hyaloklastitový tufit
(žltá = kremeň, zelená = bioklasty, červená = spinel), C – gradačné a planárne zvrstvenie v hyaloklastitovom
tufite, D – porfyrická výrastlica pseudomorfovaného pôvodne idiomorfného olivínu, E – kalcitová výplň mandle
v hyalobazanite, lemy mandlí tvoria prevažne chlorit a albit, F – hyalobazanit – pretiahnutý tvar a rôzna
orientácia mandlí

Nadložie vulkanitov
V bezprostrednom nadloží vulkanitov vystupujú červené „Obr. 4 D“, niekde sivé až
tmavosivé krinoidové organodetritické vápence, ktoré postupne prechádzajú do tmavosivých
lavicovitých vápencov s rohovcami (spoločne tvoria súvrstvie Osobitej podľa [5]).
Krinoidové vápence tvoria packstony až grainstony preplnené fragmentami echinodermát
„Obr. 4 A, B“. Vápence obsahujú aj hrubostenné foraminifery Lenticulina sp., a tiež
Meandrospira favrei (CHAROLLAIS, BRÖNNIMANN & ZANINETTI), Montsalevia salevensis
(CHAROLLAIS, BRÖNNIMANN & ZANINETTI), Vercorsella scarsellai (DE CASTRO), Novalesia cf.
producta MANIEZ, Haplophragmoides cf. Joukowskyi CHAROLLAIS, BRÖNNIMANN &
ZANINETTI , Gorgachikella (Caucasella) cf. kugleri (BOLLI), Praechrysalidina cf.
infracretacea LUPERTO SINNI, Belorusiella sp., Gaudryina sp., Siphovalvulina sp.,
Patellovalvulina sp. Uvedené spoločenstvo foraminifer patrí do valanginu až spodného
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hoterivu. V Bobroveckej doline sa v týchto krinoidových vápencoch nachádzajú aj veľké
foraminifery rodu Orbitolina sp., čo znamená, že sedimentácia krinoidových vápencov
pretrvala až do barému.

Obr. 4 A – krinoidový packstone až grainstone, B – terigénny kremeň v krinoidovom vápenci, C – klast bazanitu
v krinoidovom vápenci, D – krinoidový vápenec z bezprostredného nadložia vulkanitov

Diskusia a záver
Prítomnosť intraformačných vápencových brekcií cf. [6] a bázických vulkanitov v ich
bezprostrednom nadloží svedčí o tektonickom nepokoji v tatriku v spodnej kriede. K tvorbe
vápencových brekcií dochádzalo po spodnom beriase „Obr. 5“. Dokazuje to prítomnosť
kalpionelíd Calpionella alpina LORENZ, Calpionella elliptica CADISCH a Calpionella minuta
(HOUŠA) v litoklastoch vápencov, ktoré tvoria brekcie. Vo vápencových brekciách sa
nachádzajú aj kalcifikované klasty vulkanitov, to znamená, že vulkanická aktivita mala
polyfázový charakter a k prvým menej intenzívnym fázam vulkanizmu dochádzalo už vo
vrchnom titóne a spodnom beriase. Hlavná fáza vulkanizmu začala vo vrchnom beriase. Mala
charakter submarínneho vulkanizmu, kde dochádzalo k výlevu láv na morské dno
a v dôsledku vysokého tepelného kontrastu k rozrušeniu lávových prúdov a k tvorbe
vulkanoklastických brekcií – hyaloklastitov. Tie boli následne prepracované prúdom
a čiastočne premiešané so sedimentom – hyaloklastitové tufity. K ukončeniu vulkanickej
aktivity došlo v najvrchnejšom beriase možno až v spodnom valangine. Dokumentujú to
krinoidové

vápence

v bezprostrednom

nadloží

vulkanitov.

Obsahujú

foraminifery

Meandrospira favrei (CHAROLLAIS, BRÖNNIMANN & ZANINETTI), Montsalevia salevensis
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(CHAROLLAIS, BRÖNNIMANN & ZANINETTI), Vercorsella scarsellai (DE CASTRO), Novalesia cf.
producta MANIEZ, Haplophragmoides cf. Joukowskyi CHAROLLAIS,

Obr. 5 Litostratigrafická tabuľka vrchnej jury až spodnej kriedy v sukcesii Osobitej tatrika v Západných Tatrách
(upravené a doplnené podľa [5]).
BRÖNNIMANN & ZANINETTI, Gorgachikella (Caucasella) cf. kugleri (BOLLI),

Praechrysalidina cf. infracretacea LUPERTO SINNI, na základe ktorých je ich vek valangin až
spodný hoteriv. V bezprostrednom nadloží vulkanitov obsahujú ešte zväčša kalcifikované
klasty podložných vulkanitov „Obr. 4 C“, vyššie do nadložia už neboli identifikované.
Krinoidové vápence postupne prechádzajú do sivých lavicovitých vápencov s rohovcami –
spoločne tvoria súvrstvie Osobitej, distálnu časť urgónskej platformy [5].
V centrálnych Západných Karpatoch sú podobné až identické bázické alkalické vulkanity
v spodnej kriede známe hlavne vo fatriku [4]. Ich stratigrafická pozícia je uvádzaná na berias
– apt [7]. V tatriku je bázický vulkanizmus známy ešte v Malých Karpatoch (kuchynská
sukcesia) pravdepodobne aptského veku [8]. Zaznamenané sú aj výskyty intruzívnych telies
alkalických bazaltov v Mlynnej doline východne od Ďumbiera v Nízkych Tatrách [7].
Dajkové telesá prerážajúce kryštalinikum tatrika sú známe v Malých Karpatoch - Cajlánska
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dolina [9] a v Nízkych Tatrách v oblasti Dúbravy [10]. Ich rádiometrické datovanie [12]
potvrdilo vek okolo 100 miliónov rokov. Spodnokriedová vulkanická aktivita bola
pravdepodobne viazaná na hlboko založené zlomy [4], pozdĺž ktorých dochádzalo k rýchlemu
výstupu [11] magmatickej taveniny z vrchného plášťa pri extenznom tektonickom režime,
ktorý prevládal v centrálnych Západných Karpatoch v spodnej kriede [13].
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Abstrakt
Študovaná vzorka eklogitického amfibolitu bola odobratá juhovýchodne od Tauerského okna vo
východných Alpách v Rakúsku. Eklogitické amfibolity až eklogity sú tektonicky umiestnené šošovky, kde
okolitou horninou sú Ky – St – Grt ruly. Študované vzorky eklogitických amfibolitov/eklogitov sú tvorené
hlavnou minerálnou asociáciou granát-klinopyroxén-amfibol a rutil. Odhadované P-T podmienky metamorfózy
boli 553 ± 11°C (Grt – Am) a 535 ± 19°C (Grt – Cpx) v tlakovom rozsahu 0.8 – 1.5GPa. Vďaka rozvoja
technológie a röntgenovej počítačovej tomografie, je možné študovať internú štruktúru a minerálne zloženie
a distribúciu v pozorovaných vzorkách. Pomocou röntgenovej mikrotomografie a vizualizačného programu bola
vyobrazená 3D priestorová minerálna distribúcia granátu a rutilu študovanej vzorky.

Kľúčové slová: eklogit, 3D distribucia, röntgenová mikrotomografia, Východné Alpy
Úvod a formulácia cieľa
Eklogity sú interpretované ako oceánické a/alebo kontinentálne kôrové materiály
pochované do hĺbky zemského plášťa ako výsledok vysokotlakovej metamorfózy mafických
hornín (typické sú pre bazatty a gabrá) a sú zatiahnuté do plášťa zemského telesa
v subdukčných zónach, ktoré sa nachádzajú v konvergentných oblastiach litosferických
dosiek. Základným minerálnym zložením je klinopyroxén (omfacit) zelenkastej farby a granát
(pyrop) červenkastej farby. Informácie o zložení hornín, ako aj študovanej vzorky
eklogitického amfibolitu pomocou petrografickej analýzy prináša potrebné vstupné dáta do
petrologického štúdia. Minerálno štruktúrna analýza poskytuje náležité informácie
o mikroštruktúre horniny vzhľadom na metamorfnú evolúciu ako aj samotnú stavbu
študovaných hornín.
Štruktúrna kvantifikácia hornín sa v poslednom období realizuje inovatívnymi
trojrozmernými

zobrazovacími

metódami,

resp.

ich

vzájomnou

kombináciou

s dvojrozmernými. Výhoda 3D štruktúrnych analýz hornín spočíva v tom, že analyzované
vzorky predstavujú úlomky hornín alebo sa upravujú do zaoblených geometrických tvarov,
hlavne valčekov. Pri 2D zobrazovaní musia byť vzorky hornín upravené do podoby
mikroskopických preparátov (výbrusy, nábrusy). Určitým nedostatkom 3D zobrazovacích
metód je rozlišovacia citlivosť, závislá od veľkosti pozorovaných objektov. Všeobecne platí,
čím väčší objekt pozorujeme, tým sa kvalita jeho zobrazenia znižuje.
V rámci metamorfnej petrológie je možné túto metódu využiť pre stanovovanie
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vnútornej stavby metamorfovaných hornín [1], sledovania prográdnych, či retrográdnych
zmien jednotlivých litotypov a samotnej distribúcie minerálov [2]. Je niekoľko prác, kde bola
použitá a naďalej sa využíva táto metodika ako napríklad pre štúdium textúr a sledovanie
smeru toku taveniny v migmatitoch [3], či miešanie rôznych typov tavenín v lamprofýroch [4]
ako určovanie kryštálových defektov v samotných kryštáloch [5, 6, 7].
Cieľom príspevku je základná petrológia vzorky eklogitického amfibolitu a aplikácia
3D počítačovej mikrotomografie na 3D zobrazenie distribúcie granátu a rutilu.

Geologická pozícia

Centrálna časť Východných Álp je rozdelená na dve mega jednotky: (1) Príkrovový
komplex Austroalpinika (AA) a (2) príkrovový komplex Penninika. AA komplex reprezentuje
orogénnu akrečnú prizmu kontinentálnej kôry [8], ktorá sa formovala počas rannej kriedovej
kolízie [9, 10] ako následok uzatvárania Meliatského oceánu v neskorej Jure. Táto udalosť
zapríčinila extrémne skrátenie priestoru austroalpinika a priľahlých štruktúrnych komplexov
metamorfovaných v eklogitovej fácii až vo fácii zelených bridlíc vystupujúcich v masíve
Kreuzeck. Eklogitické amfibolity až eklogity [11, 12] vystupujú v podobe tektonicky
umiestnených telies a sú súčasťou štruktúrneho komplexu Polinik, ktorý v masíve Kreuzeck,
juhovýchodne od Tauerského okna vystupuje pozdĺž hlavnej mylonitovej strižnej zóny [11],
kde okolitými horninami sú Ky-St-Grt ruly, metagranity až metapelity, leukokrátne granitické
ruly. [11, 12].

Metodika
Mikroskopické štúdium bolo zamerané na základný petrografický opis eklogitického
amfibolitu.
Chemické zloženie a BSE (naspäť rozptýlené elektróny) obrázky sa získali na prístroji
JEOL 6310 na katedre Vied o Zemi, Univerzity Karla-Franza v Grazi
Zo vzorky eklogitu z masívu Kreuzeck (Východné Alpy) bol extrahovaný valček
s priemerom 20 mm a dĺžkou 20 mm. Valček bol zosnímaný v rtg. mikrotomografe Nanotom
180 na Ústave merania SAV v Bratislave. 3D zobrazenie vychádza z krokového snímania
objektu v 2D rezoch röntgenovým počítačovým mikrotomografom so submikrónovým
rozlíšením (200 – 300 nm) a rozlíšením detektora 2300 × 2300 bodov. Jeho súčasťou je
výkonný počítačový klaster (8 PC) na rekonštrukciu 3D obrazu z projekcií a softvérové
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moduly na meranie porozity, defektov a súradnicovú metrológiu.
Použité skratky minerálov sú podľa Siivola, J a Schmid [13].

Výsledky a diskusia
Vzorka eklogitického amfibolitu/eklogitu je tvorená minerálnou asociáciou granát,
klinopyroxén , amfibol ± rutil. „Obr. 1“. Granát tvorí hypidiomorfné až alotriomorfné zrná,
ktoré obsahujú inklúzie prevažne amfibolu a minoritne klinopyroxénu „Obr. 1c-d“. Inklúzie
sa segregujú do centrálnej časti granátu a okraj je bez inklúzií „Obr. 1d“. Amfibol vystupuje
vo forme inklúzií (Act, Mg-Hbl, Prg) v granáte a ako matrixový minerál (Act, Mg-Hbl) „Obr.
1“. Inklúzie klinopyroxénu (En43Fs8-9Wo48, Jd8-10 mol%) sú zložením podobné klinopyroxénu
z matrixu (En43-45Fs7-9Wo48-49, Jd6-10 mol%). Teplotné podmienky metamorfózy boli získané
Grt – Am [14] geotermometriou, kde teplota bola 553 ± 11°C a Grt – Cpx [15]
geotermometriou, kde teplota bola stanovená na 535 ± 19°C v tlakovom rozsahu 0.8 – 1.5
GPa. Nakoľko vzorka eklogitického amfibolitu neobsahuje plagioklas a ani alumoseladonit
(fengit), presnejšie údaje o tlaku nebolo možné získať. Doterajšie práce [12, 16, 17], ktoré sa
zaoberali odhadom P-T podmienok metamorfózy eklogitov/HP amfibolitov z masívu
Kreuzeck udávajú podobné (~530 °C pri 1.1 – 1.2 GPa) [12, 17,] až vyššie (~650°C pri 1.61.7 GPa) [16] hodnoty P-T podmienok metamorfózy pikového štádia. Študované vzorky
spomínanými autormi ale obsahujú odlišnú minerálnu asociáciu (Grt, Om, Zo, Rt), jej
zloženie ako aj mikroštruktúrne vzťahy (napr. symplektity), reprezentujúce eklogitovú fáciu
a následnú dekompresiu do vysoko tlakovej amfibolitovej fácie. Študované vzorky majú
jednotnú minerálnu asociáciu (Grt, Cpx, Am, Rt), ktoré sú vo vzájomnou vzťahu
reprezentujúce ekvilibrium a nie sú pozorované žiadne dekompresné mikroštruktúry, ako
napríklad rozpad omfacitu do symplektitu, či sukcesiu Rt – Ilm – Ttn. Aj z tohto dôvodu je
možné predpokladať, že (eklogitický) amfibolit prešiel metamorfózou vyššie tlakovej (HP)
amfibolitovej až na hranici spodnej eklogitovej fácie a zachovaná makrotextúra eklogitu len
dokumentuje eklogitovú fáciu, ale pravdepodobne v dôsledku dlhšieho zotrvania v HP
amfibolitovej fácii došlo k celkovej rekryštalizácii a následnej rýchlej exhumácii spolu
s eklogitmi, ktoré prešli transformáciou z eklogitovej fácie do HP amfibolitovej fácie.
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Obr. 1 a – b) Mikrofotografie mikroštruktúr eklogitického amfibolitu, s minerálnou asociáciou Grt, Cpx, Am
a Rt, pri rovnobežných a skrížených nikoloch. c –d) BSE obrázky vzájomných vzťahov minerálov Grt, Cpx, Am
a Rt.

Výstupné 2D projekcie rezov boli spracované vizualizačným softwarom do 3D
vizualizácie „Obr. 2a“. Zobrazená je stredová časť snímanej vzorky, kde je možné pozorovať
kryštály granátu (červenou), klinopyroxénu a amfibolu (modrou). Rutil, ktorý je vo vzorke
minoritnou fázou, je najlepšie rozlíšiteľný v danom 3D výstupe „Obr. 2b“ vzhľadom na jeho
zloženie (TiO2), ktoré má vyššiu absorpciu röntgenového žiarenia v porovnaní so silikátovými
minerálmi.
Nakoľko absorpcia röntgenového žiarenia amfibolu a pyroxénu je podobná, tieto dve
fázy, nebolo možne dostatočne dobre odlíšiť, čo bude predmetom ďalšieho vyhodnocovania.
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Obr. 2 a) 3D vizualizácia stredového segmentu vzorky v tvare kocky s farebne odlíšenými minerálmi (granáty –
červená, pyroxény a amfiboly – modrá) b) vizualizácia rutilu v stredovom segmente vzorky.

Záver
Eklogitický amfibolit prešiel metamorfózou (rekryštalizáciou pôvodného eklogitu) vo
vyššie tlakovej amfibolitovej až hraničnej spodnej eklogitovej fácii, kde teplota v tlakovom
rozsahu od 0.8 – 1.5 GPa bola stanovená v Grt – Am geotermometrom a Grt – Cpx
geotermometrom na 553 ± 11°C, resp. 535 ± 19°C. Neboli pozorované prejavy retrográdnej
metamorfózy, čím sa predpokladá rýchla exhumácia tohto fragmetu s ďalšími fragmentami
eklogitov a Ky – S – Grt rulami, ktoré tvoria okolie šošoviek metabazitov v štruktúrnom
komplexe Polinik nachádzajúceho sa v Masíve Kreuzeck vo Východných Alpách.
Pomocou röntgenovej mikrotomografie a vizualizačného softwaru bol získaný 3D
obraz distribúcie minerálov granátu, klinopyroxénu, amfibolu a rutilu. Vzhľadom na odlišnú
absorpciu rtg. žiarenia sa najkvalitnejšie podarilo zobraziť 3D distribúciu granátu a rutilu.
Táto nedeštruktívna rtg. mikrotomografia poskytuje priestorové informácie o veľkosti, tvare,
orientácií a vzájomných štruktúrnych vzťahov kryštálov v horninách, čím výrazne vyzdvihuje
klasickú petrografiu.
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Mineralogické štúdium marmarošských diamantov na lokalite Borinka
v Malých Karpatoch
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Abstrakt
Na lokalitách v okolí Borinky boli študované 2 typy hydrotermálnych žíl vystupujúce v mezozoických
borinských vápencoch. Prvý typ žíl je tvorený bielym kalcitom, kremeňom, dolomitom a albitom. Kremeň je
biely, bezfarebný, vzácne sivý. Morfologicky sú prítomné rôzne typy, pričom časť kremeňa je tvorená dokonale
obmedzenými priehľadnými, často obojstranne ukončenými kryštálmi variety marmarošský diamant. Hojné sú
aj japonské zrasty. Fluidné inklúzie v bielom kremeni majú veľmi nízku salinitu a priemerná homogenizačná
teplota bola ~ 114 °C. Druhý typ kalcitu tvorí samostatnú výplň žíl vo vápencovom lome pri Stupave a
neobsahuje kremeň. Kalcit je medovožltej farby a je zložený z priesvitných radiálne usporiadaných
prizmatických kryštálov. Chemicky sa obidva kalcity líšia obsahom Mg, ktoré dominuje v bielom kalcite a je
jeho základnou sfarbujúcou zložkou. Žlté sfarbenie druhého typu kalcitu je pravdepodobne spôsobené
submikroskopickými prímesami Fe oxidov. Obsah MgO v bielo kalcite dosahuje 0,29 hm. % (0,007 Mg apfu).

Kľúčové slová: kremeň; kalcit; marmarošský diamant; morfológia; fluidné inklúzie; Borinka; Malé Karpaty
Úvod
Marmarošské diamanty sú väčšinou dokonale morfologicky obmedzené, obojstranne
ukončené, priehľadné kryštály kremeňa, ktoré sa vyskytujú v puklinách karbonátových hornín
alebo vo flyšových sedimentárnych horninách. Ako prvý opísal marmarošské diamanty P. W.
Kecskeméti (1660) [1] z lokality Marmaroš v Rumunsku. Dnes sú ich výskyty známe z
celého sveta v rôznych horninách. V ryolitoch sa vyskytujú napr. v USA, v karbonátových
horninách sú v USA, Ukrajine, Nemecku, Taliansku atď. a vo flyšových paleogénnych
pieskovcoch sú napr. v Poľsku a na Ukrajine. Ich názov sa líši podľa lokalít, v ktorých boli
objavené (napr. Marmarošský diamant podľa lokality Marmaroš v Rumunsku, Stolbergerský
diamant podľa Stolbergeru v Nemecku, Herkimer podľa lokality Herkimer v štáte New York
atď.) [2].
Na Slovensku sa nachádza niekoľko výskytov marmarošských diamantov, ktorých
väčšina je uvedená v práci [3]. Neskôr boli opísané marmarošské diamanty ešte zo Zázrivej
[4]. Z novších výskumov boli študované fluidné inklúzie a podmienky vzniku tejto variety
kremeňa na lokalite Veľký Lipník a inde v Centrálno-karpatskom paleogéne [5]. V niektorých
fluidných inklúzií bolo objavené značné množstvo uhľovodíkov [6]. V okolí Borinky
a Stupavy v Malých Karpatoch sa vyskytuje kremeň na kalcitových žilách v karbonátových
horninách. Tento výskyt doteraz nebol vedecky preskúmaný a preto cieľom tohto príspevku
je opísať morfologické typy marmarošských diamantov, charakterizovať zdrojové fluidum
a posúdiť vhodnosť použitia tohto kremeňa v gemológii.
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Materiál a metódy
Vzorky boli odobraté zo stupavského lomu a časť vzoriek pochádzala zo zvetralín
v okolí hradu Pajštún.
Zo vzoriek kalcitu a kremeňa boli po umytí a urobení makroopisu vyhotovené výbrusy,
ktoré

boli

pozorované

v polarizačnom

mikroskope

a neskôr

v elektrónovom

mikroanalyzátore. .
Luminiscencia kalcitu bielej a žltej farby bola pozorovaná pod UV svetlom (Model
M-14) v dlhovlnnom aj krátkovlnnom žiarení.
Bodové vlnovodisperzné elektrónové mikroanalýzy karbonátov a albitu boli
vyhotovené na prístroji Cameca SX100 (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava)
za nasledujúcich podmienok: urýchľovacie napätie 15 keV, vzorkový prúd 10-20 nA, priemer
elektrónového lúča 5 alebo 10 µm. Pri meraní boli použité nasledovné štandardy a ich
spektrálne čiary: albit (Na Kα), ortoklas (K Kα), wollastonit (Ca Kα, Si Kα), forsterit (Mg
Kα), fayalit (Fe Kα), rodonit (Mn Kα), Al2O3 (Al Kα), TiO2 (Ti Kα), SrTiO3 (Sr Lα)LiF (F
Kα), NaCl (Cl Kα) a Cr (Cr). Na stanovenie správneho obsahu F v analýzach bol použitý
korekčný faktor. Obrázky v spätne rozptýlených elektrónoch boli vyhotovené pri
urýchľovacom napätí 15 keV a vzorkovom prúde 20 nA na prístroji Cameca SX100.
Na štúdium morfológie marmarošských diamantov bol využitý rastrovací elektrónový
mikroskop Jeol Superprobe JXA-840A (PriF UK, Bratislava) za nasledovných podmienok:
urýchľovacie napätie 15 kV, vzorkový prúd 6 nA. Je to metóda využívajúca sekundárne
elektróny na sledovanie morfológie študovaných vzoriek.
Na štúdium fluidných inklúzií v obojstranne leštených platničkách (hrúbka 0,2 mm)
bol použitý termometrický mikroskop Linkam THMSG-600 (Katedra mineralógie a
petrológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava), ktoré pracuje v rozsahu teplôt 196 až
+600 °C.

Výsledky a diskusia
Pri terénnom štúdiu bola v stupavskom lome identifikovaná žila marmarošských
diamantov (MD) viazaná na vrchnú časť komplexu borinských vápencov. Marmarošský
diamant tvorí idiomorfné, bezfarebné, priehľadné kryštály kremeňa s intenzívnym skleným
leskom, ktoré sú obojstranne ukončené. Marmarošské diamanty sa nachádzali na kremeň –
kalcitových žilách. Tento typ žíl sa nevyskytuje po celom lome ale nachádzajú sa tu dva
odlišné typy žíl:
-

žily žltého kalcitu
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-

žily kremeňa s bielym kalcitom

Kremeň na lokalite je najčastejšie biely, zriedkavejšie bezfarebný a veľmi vzácne sivý.
Z výskumu fluidných inklúzií bolo možné použiť iba fluidné inklúzie kremeňa bielej
farby, ktorý vypĺňa žily. Najvyššia nameraná homogenizačná teplota bola 128 °C a najnižšia
nameraná homogenizačná teplota bola 104,8 °C, pričom väčšina primárnych dvojfázových
fluidných inklúzii nedosahovala homogenizačnú teplotu 120 °C. Priemerná homogenizačná
teplota v kremeni bielej farby je 113,8 ° C. Salinita fluida bola veľmi nízka.
Fluidné inklúzie z MD (bezfarebný kremeň) boli sekundárne, jednofázové a
dvojfázové nepodarilo sa namerať homogenizačné teplotu a salinitu, nakoľko pri
dvojfázových fluidnýách inklúziach homogenizačné teploty sa veľmi líšili ( jedna mala Th =
90°C a iná mala nad 150°C a niekoľko iných popri zisťovaní dekrepitovali).
Pomocou rastrovacej elektrónovej mikroskopie boli z morfologických tvarov
identifikované hexagonálne prizmy, pyramídy a romboédre. Kryštály zrastali podľa
japonského zákona.

Obr.1: Idiomorfné kryštály kremeňa (SEM) zo stupavského lomu. Obojstranne ukončený marmarošský diamant
(vľavo) a japonský zrast (vpravo).

Na lokalite Borinka – stupavský lom boli nájdené dva rôzne sfarbené typy kalcitu
(biely a žltý). Na zistenie príčiny sfarbenia týchto dvoch rôzne sfarbených kalcitov bola
použitá analýza WDS. V asociácii s bielym kalcitom a kremeňom boli v spätne rozptýlených
elektrónoch identifikované kryštály albitu a dolomitu.
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Obr. 2: Albitové kryštály v brekciovitej karbonátovej výplni.

Záver
Na lokalite Borinka boli študované kremeňovo-kalcitové a kalcitové žily vystupujúce
vo vápencoch. Prvý typ žíl je vyypĺňaný bielym kalcitom, kremeňom, dolomitom a albitom.
Kremeň je biely, bezfarebný, zriedkavo sivý. Niekedy obsahuje množstvo inklúzií alebo
inhomogenít. Morfologicky sú prítomné rôzne typy, pričom časť kremeňa je tvorená
dokonale obmedzenými priehľadnými, často obojstranne ukončenými kryštálmi – varietou
označovanou ako marmarošský diamant. Fluidné inklúzie v bielom kremeni majú veľmi
nízku salinitu a priemerná homogenizačná teplota bola 113,8 °C. Druhý typ kalcitu tvorí
samostatnú výplň žíl vo vápencovom lome pri Stupave a neobsahuje kremeň. Kalcit je
medovožltej farby a je zložený z priesvitných radiálne usporiadaných prizmatických
kryštálov. Podľa elektrónovýchmikrosondových analýz neobsahuje žiadne makroprvky
(okrem Ca) ani mirkoprvky a nie je ani jasné, čo ho sfarbuje. Pravdepodobne ide
o submikroskopické prímesy Fe oxidov. Biely nepriesvitný kalcit asociujúci s kremeňom
a albitom je sfarbovaný prímesami Mg, pričom obsah MgO dosahuje 0,29 hm. % (0,007 Mg
apfu).
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Abstrakt
Možnosti nedeštruktívneho geofyzikálneho prieskumu nám ponúkajú ďalšiu oblasť využitia, nielen v
geológii, ale napríklad aj v archeológii. Základnou výhodou je rýchla, a v porovnaní s deštruktívnymi metódami
archeológie, výrazne menej nákladná priestorová identifikácia podpovrchových archeologických objektov.
Súčasné geofyzikálne metódy nám ponúkajú rôzne spôsoby aplikácie jednotlivých meraných geofyzikálnych polí.
V tejto práci sme sa zamerali na využitie úzkeho odboru gravimetrie, a to na mikrogravimetriu. Na jej praktické
overenie pre účely prieskumu pripovrchových podzemných priestorov, ktorému predchádzalo spracovanie meraní
do foriem neúplných Bouguerových anomálií používaných v mikrogravimetrii. Ďalej na realizáciu kvalitatívnej
interpretácie získaných výsledkov a na porovnanie výsledkov s dostupnými výstupmi iných geofyzikálnych
metód. Skúmaná lokalita sa nachádza v Trnave a jedná sa o Dóm sv. Mikuláša. Pomocou mikrogravimetrických
meraní sa úspešne podarilo lokalizovať 6 stredovekých krýpt, ktoré boli následne overené georadarom a
videoinšpekciou.

Kľúčové slová: mikrogravimetria; neúplné Bougerove anomálie; gravimeter; krypty; Trnava

Úvod a formulácia cieľa
Mikrogravimetria je špeciálna disciplína v gravimetrii. Je zameraná na zisťovanie a
interpretáciu „tiažových mikroanomálií“, ktoré sú vytvorené menšími geologickými
štruktúrami (tektonického alebo ložiskového charakteru, príp. krasovými a erozívnymi
útvarmi), ako aj antropogénnymi štruktúrami (krypty, podzemné chodby, haldy, poddolované
priestory a iné), ktoré sa nachádzajú v malých hĺbkach, prípadne tesne pod zemským
povrchom [1].
Okrem širokého spektra použitia mikrogravimetrie v geologickej aplikácií je možné
použiť mikrogravimetriu aj v negeologických vedných disciplínách, a to napríklad
archeológii. Uvádzam niekoľko príkladov:
- vyhľadávanie známych podzemných krýpt v kostole Sv. Václava v Továčove,
- vyhľadávanie podzemných dutín na námestí v Kremnici,
- vyhľadávanie neznámych prázdnych priestorov v Cheopsovej pyramíde,
- lokalizácia krýpt v ruinách starobylého kostola na lokalite Katarínka,
- lokalizácia krýpt v Kostole Sv. kríža v Devíne.
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Práve táto spomenutá oblasť použitia mikrogravimetrie je predmetom záujmu aj tejto práce.
Mikrogravimetrický prieskum v Trnave, v Dóme sv. Mikuláša bol realizovaný v rámci
historického prieskumu kostola, za účelom lokalizácie historických stavebných štruktúr
základovej časti kostola.

Materiál a metódy
Pred zahájením gravimetrických meraní v Dóme sv. Mikuláša v Trnave sa vytýčilo a
geodeticky zameralo 836 meračských bodov v lokálnej súradnicovej sieti 1x1m (y-ová
súradnicová os bola orientovaná v smere osi hlavnej lode kostola) . Merania boli realizované
v piatich etapách, ktoré boli pri interpretácii výsledkov vzájomne prepojené.
Na meranie tiažového zrýchlenia sa použili dva gravimetre: Scintrex CG-3 a Scintrex
CG-5. Oba gravimetre sú plne automatické prístroje, ktorých merací systém využíva pružné a
pevnostné vlastnosti taveného kremeňa. Kremenná pružina so závažím sa pohybuje medzi
doskami kondenzátora, na ktorých sa meria a reguluje spätnoväzobné napätie. Toto napätie
odpovedá zmene tiažového zrýchlenia a je automaticky prepočítavané na jednotky tiažového
zrýchlenia (mGal) [3]. Keďže gravimetre zaznamenávajú hodnotu tiažového zrýchlenia každú
sekundu a meranie na bode trvá minútu (a viac), a gravimeter automaticky selektuje hodnoty,
ktoré majú vysokú štandardnú odchýlku merania, výsledná spriemerovaná hodnota tiažového
zrýchlenia je veľmi presná.
Merania tiaže sa realizovali v relatívnych hodnotách, pretože neboli naviazané na
tiažový bod štátnej gravimetrickej siete. Veľký dôraz sa kládol na metodiku merania, ktorá je
nosnou časťou mikrogravimetrických meraní. Ako napríklad: vysoká presnosť určenia
tiažového zrýchlenia, presnosť pri určovaní nadmorských výšok bodov, určovaní výšky
statívu, opakovanie meraní na základnom bode a pomocných bodoch každú 0,5 až 1 hodinu,
kvôli čo najpresnejšiemu zostrojeniu chodov oboch gravimetrov [1]. Dôležité bolo aj snažiť
sa pracovať s prístrojmi v nerušenom prostredí, hlavne vylúčiť mikrootrasy spôsobené
náhlymi pohybmi operátorov.
Namerané hodnoty tiažového zrýchlenia boli v prvej fáze opravené o chod prístroja.
Cieľom zachytenia chodu prístroja je postihnutie všetkých časovo závislých chýb
vplývajúcich na merané hodnoty. Ide väčšinou o nepružné deformácie (elastická hysteréza,
starnutie materiálu, a pod.), ďalej o slapové účinky Slnka a Mesiaca, o vplyv teploty a iné [2].
Slapové účinky sú v gravimetrii odstraňované pomocou softvérovo vypočítanej korekcie.
Chod gravimetra sa určuje opakovaným meraním na základnom bode a pomocných bodoch v
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určitých časových intervaloch. Tento chod prístroja sa od nameraných dát odčítal a dostali
sme ošetrené namerané hodnoty tiažového zrýchlenia na meraných bodoch.
Veľkosť nameraného tiažového zrýchlenia v určitom bode P na zemskom povrchu
(∆gB(P)), závisí od viacerých faktorov: zemepisnej šírky, nadmorskej výšky, topografie okolia
bodu, od účinku zemského telesa ako celku a variácie hustôt hornín pod zemským povrchom.
Je niekoľko spôsobov ako tieto faktory z tiažových meraní odstrániť [1]. Štandardným
spôsobom je výpočet Bouguerovej anomálie, ktorú môžeme schematicky vyjadriť:
∆gB(P) = gmer(P) – gn(P0) – R(P)

[I.]

kde gmer(P) je nami nameraná hodnota tiažového zrýchlenia v bode P, gn(P0) je tzv. normálne
pole v nulovej nadmorskej výške, ktoré predstavuje teoreticky vypočítaný tiažový účinok
rotujúceho elipsoidu na nejakej hladinovej ploche. Je to závislosť veľkosti tiažového
zrýchlenia na zemepisnej šírke. R(P) sú korekcie v bode merania[1].
V našom prípade sme použili upravený vzťah:
∆gB(P)=∆gmer(P)-RF(P)-GB(P)+K=∆gmer(P)+(0,3086-0,0419σ)h+K

[II.]

kde RF(P) je Fayeova korekcia, (-0,3086.h), je to oprava nameraných dát o vplyv nadmorskej
výšky. Príklad, keď sa nadmorská výška zvýši o 1 m, tiažové zrýchlenie poklesne o 0,3086
mGal [4].
GB(P) je Bougerova korekcia, (0,0419.σ.h), ktorá nám pomáha odstrániť gravitačný
účinok horninových hmôt medzi bodom merania (P) a bodom v nulovej nadmorskej výške
(P0). Pri tejto korekcii sa hmoty nahradia účinkom nekonečnej horizontálnej dosky
(Bougerovej dosky) s mocnosťou h a hustotou σ (2,0 g.cm-3) [1].
Normálne pole gn(P0) sme v našom prípade nepočítali, pretože vplyv zemepisnej šírky
na namerané dáta by tu nezohral veľkú úlohu, keďže skúmaná lokalita mala v severojužnom
smere len niekoľko metrov.
K sú antropogénne korekcie (vplyv obvodových múrov kostola), ktoré v našom
prípade výrazne ovplyvňujú výsledné tiažové zrýchlenie na bode. Výpočet gravitačného
účinku múrov sa robil pomocou programu POTENT, ktorý umožňuje aproximovať múry
pravouhlými prizmami s polygonálnym pôdorysom. Priemerná výška múrov bola 10 m,
hrúbka 1,5 m a hustota múrov 2,0 g.cm-3. Výsledný gravitačný účinok múrov sme zobrazili v
plošnej mape.
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Výsledky a diskusia
Z nameraných hodnôt tiažového zrýchlenia opravených o chod prístroja a opravených
o Fayeovu a Bougerovu korekciu sme zostrojili mapu neúplných Bouguerových anomálií bez
zavedenia opravy o múry. Z daných výsledkov sme zistili, že vplyv obvodového muriva je
značný.
Po zostrojení mapy namodelovaného gravitačného účinku múrov bolo zrejmé, že
najväčší gradient gravitačného účinku je v tesnej blizkosti múrov (do 2,0 m) a ďalej pozvoľne
klesá. Zanedbateľný vplyv múrov je až v centrálnej časti kostola. Čo sa týka samotnej
korekcie o vplyv múrov, musíme brať do úvahy, že múry predstavujú hmoty, ktorých ťažiská
sú nad úrovňov meraných bodov. Čiže, gravitačný účinok týchto hmôt je záporný, teda znižuje
hodnotu nameraného tiažového zrýchlenia, a preto je nutné pripočítať účinok múrov
k Bougerovej anomálii. Takto vypočítaná korekcia predstavuje neúplnú Bougerovú anomáliu,
ktorú sme zobrazili v plošnej mape.
Pri kvantitatívnej interpretácii sme vychádzali z mapy neúplnej Bougerovej anomálie.
Z mapy už na prvý pohľad vidieť, že sa tu nachádza veľké množstvo lokálnych tiažových
miním, ktoré kontrastujú s okolitým prostredím. Pozdĺž stredových osí všetkých troch lodí
registrujeme pásma znížených hustôt, ktorých amplitúdy dosahujú veľkosti okolo 0,04 až 0,06
mGal. Tu by sme mohli uvažovať o hustotne ľahších telesách (dutinách). Takýchto
výraznejších lokálnych tiažových miním sa nachádza v kostole celkovo deväť (anomália č. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Na overenie výsledkov mikrogravimetrie bolo v Dóme sv. Mikuláša vykonané aj
georadarové meranie trasovacou metódou, kde sme hneď na mieste merania mohli vidieť
výsledky. Vďaka vynikajúcim podmienkam v podloží (veľmi nízky útlm signálu daný suchým
a málo vodivým prostredím) boli anomálne odozvy od dutinových priestorov jasne
rozoznateľné. Mikrogravimetrický a georadarový prieskum zhodne potvrdili anomálne odozvy
od anomálií č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Anomálie č. 8 a 9, ktoré potvrdila mikrogravimetria,
nepotvrdil georadar. Tu sa s najväčšou pravdepodobnosťou jedná iba o ľahšie stavebné hmoty
v podloží. Pri anomálii č. 10 detekovanej georadarom sa jedná o zvyšky starých základov
kostola. Georadarom potvrdené anomálie č. 11 a 12 sa nám nepodarilo detekovať
mikrogravimetriou ,,Obr.1“. Dôvodom bol nedokonale namodelovaný účinok obvodového
muriva v blízkosti týchto dvoch anomálií. Silný gravitačný účinok múrov zatienil slabé
amplitúdové prejavy týchto dvoch anomálií.
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Po ukončení prieskumu boli zistené anomálie overené pomocou videoinšpekcie. Po
navŕtaní podlahy sa spúšťala do podzemia malá technická kamera s osvetlením. V ôsmich
prípadoch sa potvrdila prítomnosť stredovekých krýpt. Jedná sa o anomálie č. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11, 12. V prípade anomálie č. 11 a 12 sa jedná o krypty zasypané tuhým materiálom, čo
spôsobovalo ich slabú amplitúdovú odozvu v mikrogravimetrii. Anomália č. 7 predstavuje
pokračovanie známej krypty, ktorá sa nachádza v ľavej časti kostola.

Záver
V Dóme sv. Mikuláša bolo objavených šesť krýpt pomocou mikrogravimetrie, ktoré
boli potvrdené georadarom a následne overené pomocou videoinšpekcie. Prieskum priniesol
pozitívne výsledky a opäť potvrdil, že mikrogravimetria je vhodná metóda pri vyhľadávaní
pripovrchových podzemných priestorov.
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Obr. 1 Trnava – Dóm sv. Mikuláša, mapa neúplných Bougerových amomálií
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Reinterpretácia geologickej stavby mezozoických sekvencií na
severovýchode Považského Inovca
Ondrej Pelech
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; pelech.ondrej@gmail.com

Abstrakt
Geologické mapovanie a následný mikrobiostratigrafický výskum umožnil reinterpretovať tektonickú
príslušnosť horninových komplexov v severovýchodnej časti Považského Inovca. Výsledky výskumu preukázali,
že relikty mezozoických sekvencií patria tektonickým jednotkám fatrika, hronika a v severnej časti aj obalovej
jednotke tatrika. Medzi Patrovcom a Dubodielom sú zachované erózne relikty výrazne deformovaného jurskospodnokriedového komplexu beckovskej jednotky fatrika a zvyšky stredno až vrchnotriasových hornín hronickej
jednotky veterlínskeho typu. V nadloží paleoalpínskych tektonických jednotiek ležia lokálne zachované
sedimenty výplne Bánovskej kotliny, reprezentované hlavne spodnomiocénnymi bazálnymi zlepencami a
strednomiocénnymi vulkanoklastikami.

Kľúčové slová: Považský Inovec; Bánovská kotlina; fatrikum; beckovská jednotka; hronikum.

Úvod
Považský Inovec bol v minulosti predmetom štúdia viacerých generácií geológov. Ich
pozornosti neunikli ani sekvencie mezozoických hornín vystupujúce v úzkej zóne na styku
pohoria a Bánovskej kotliny. Prakticky každý z výskumov [1, 2, 3] sa však líšil v interpretácií
ich tektonickej príslušnosti. Problém nevyriešili ani najnovšie výskumy realizované pri
príprave geologických máp mierky 1 : 50 000 Nitrianskej pahorkatiny [4] a Považského
Inovca [5], ktoré sa však v oboch prípadoch oblasťou zaoberali iba v okrajovej miere.
Celkovo tak existuje celý rad názorov, ktoré tvrdia, že sa jedná o tatrickú obalovú jednotku [4,
5], belanskú jednotku fatrika [2] alebo manínsku jednotku [3]. Cieľom práce bolo stanovenie
tektonickej príslušnosti mezozoických celkov pomocou ich štruktúrnogeologických a
stratigrafických znakov.

Opis skúmanej lokality
Výskum sa zameriaval na oblasť rozhrania Považského Inovca a Bánovskej kotliny
„Obr. 1A“. Považský Inovec je zo severu na juh členený na 3 bloky [3]. Najsevernejší z nich,
označovaný ako selecký blok, buduje západnú časť skúmaného územia. Celý blok má zložitú
vrásovo-prešmykovú stavbu [5]. Jeho fundament tvoria pomerne monotónne muskovitické
svory a svorové ruly s občasnými výskytmi svetlých pararúl a amfibolitov. Na horniny
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kryštalinika diskordantne nasadá vrchnopaleozoický vulkanosedimentárny komplex kálnickej
skupiny. V jej nadloží sa nachádza spodnotriasovo-jurská obalová selecká jednotka spolu so
zavrásnenými vrchnokriedovými horninami belickej jednotky, ktorej tektonické zaradenie nie
je uspokojivo charakterizované [7]. V nadloží tatrickej obalovej jednotky možno sledovať
horniny fatrika prináležiace plytkovodnej beckovskej jednotke a nadložnému hroniku,
zastúpenému prechodným vývinom veterlínskeho typu. Skúmaná oblasť tvorila zo severu na
juh rozprestierajúci sa pruh medzi Trenčianským Jastrabím a Dubodielom „Obr. 1B“.

Obr. 1 A) Poloha skúmanej lokality v rámci Slovenska. B) Schematická geologická mapa oblasti.
C) Stratigrafické a tektonické členenie skúmaných sekvencií.
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Metódy
Výsledky výskumu sa opierajú o informácie získané pri tvorbe geologickej mapy a
následného mikrobiostratigrafického výskumu vybraných litologických členov. Terénny
výskum bol realizovaný v letných mesiacoch roku 2010. Spočíval v zbere a registrácii
litologických a štruktúrnych údajov ako aj odberov vzoriek pre neskoršie mikroskopické
štúdium. Bližšie bol analyzovaný profil s hľuznatými vápencami západne od Patrovca.
Získané informácie boli porovnané so staršími výskumami z oblasti severovýchodnej časti
Považského Inovca [4] a tiež s výskumom z oblasti Beckova [6]. Pre potreby presnejšieho
stratigrafického

zaradenia

niektorých

vymapovaných

celkov

bolo

pripravených

a

analyzovaných 24 výbrusov.

Výsledky a diskusia
Tektonickú jednotku tatrika v skúmanej oblasti tvoria hlavne muskovitické svory a
svorové pararuly budujúce východné svahy pohoria. Miestami sa v nich nachádzajú telesá
sivých pararúl, amfibolitov a metakvarcitov. Metakvarcity pravdepodovne tvoria kremitejšie
polohy v pôvodnom drobovom protolite. Jedna z týchto šošoviek na svahoch Ovsenišťa,
západne od Trenčianskeho Jastrabia bola staršími výskumami mylne považovaná za
spodnotriasové kremence lúžňanského súvrstvia [5]. V najsevernejšej časti skúmanej lokality
ležia

vrchnopermské

sedimenty kálnického

súvrstvia

so

sporadicky zachovanými

spodnotriasovými kremencami lúžňanského súvrstvia [5]. Za najvyššiu časť obalovej jednotky
možno považovať relikty tmavosivých vápencov gutensteinského typu západne od
Trenčianskeho Jastrabia, v starších geologických mapách pôvodne považovaných za
ramsauské dolomity [5].
Spodnojursko-strednokriedový sled „Obr. 1C“ vystupujúci v menších bralách v okolí
Patrovca a pri Dubodieli má znaky plytkovodnej beckovskej jednotky fatrika a je
korelovateľný s výskytami pri Beckove. Jeho najnižšiu obnaženú časť tvoria spodnojurské
sivé a červené krinoidové a piesčité vápence, ktoré budujú morfologicky najvýraznejšie časti
brala Skalica pri Patrovci a bralo Hradisko pri Dubodieli. Ich vek dokladajú nálezy
lamelibranchiát Gryphaea arcuata [2]. Vo vyšších častiach sledu nadobúdajú prevahu sivé a
ružové slienité vápence. Pravdepodobným pokračovaním sledu sú sivé rádioláriové vápence s
rohovcami a nadložné kimeridžské červené hľuznaté vápence so stratiformnými červenými
rohovcovými hľuzami. Ich vek dokumentuje prítomnosť mikrofosílií Saccocoma sp. a
Stomiosphaera moluccana (Nowak). Nadložie buduje komplex sivých a ružových
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kalpionelových a nanokónových vápencov s roztrúsenými čiernymi rohovcami. Na základe
prítomnosti spoločenstva kalpionel Calpionella alpina (Lorenz), Crassicolaria parvula
(Remane),

Remaniella

ferasini

(Catalano),

Remaniella

colomi

(Pop),

Remaniella

duranddelgai a Calpionella elliptica (Cadisch) a dinoflagelát Cadosina semiradiata fusca
(Wanner), Stomiosphaera echinata (Nowak) a Schizosphaerella minutissima (Colom) bolo
možné tieto horniny považovať za spodnoberiaské až hoterivské. Ich nadložie v oblasti
Patrovca tvoria tmavosivé jemnodetritické vápence s početnými, fragmentami foraminifer, z
ktorých sa podarilo určiť druh Sabaudia minuta (Hofker), ktorá spolu s dinoflagelátami druhu
Cadosina semiradiata czieszynica (Nowak) umožňuje zaradiť súvrstvie do barému až aptu.
Staršie výskumy v oblasti Dubodiela popisovali aj nález vápencov a slieňovcov aptského až
cenomanského veku [2]. Dnešný stav odkrytosti však neumožňuje potvrdiť ich výskyt.
Západne od brala Skalica pri Patrovci a v južnej časti obce Dubodiel boli nájdené
horniny stredného až vrchného triasu, ktoré na základe faciálnych a biostratigrafických
nálezov možno zaradiť do príkrovovej jednotky hronika (Obr. 1C). Celá sekvencia bola
pôvodne považovaná za spodnojurské piesčito-krinoidové vápence obalovej jednotky tatrika
[5]. Najnižšiu časť pozorovaného sledu tvoria tmavosivé až čierne vápence gutensteinského
typu. V ich nadloží vystupujú sivé doskovité slienité hľuznaté vápence s tmavými rohovcami,
ktoré možno porovnať s reiflinskými vápencami. Na základe nálezu foraminifery druhu
Turritellella mesotriassica (Koehn-Zaninetti) sú zaradené do anisu. Ich nadložie buduje
komplex

lavicovitých

až

masívnych

svetlosivých

organodetritických

vápencov

wettersteinského typu s obsahom rias a foraminifer, z ktorých sa podarilo určiť druhy
Duostomina austrofibriata, Endothyra keupperi (Oberhauser) a Pilamminella cf. kuthani
(Salaj). V komplexe wettersteinských vápencov sa objavuje niekoľko metrov hrubé teleso
brekciovitých dolomitov. Celý komplex je na základe nálezov mikrofosílií karnského veku.
Okrem výstupov pri Patrovci bol nájdený aj v južnej časti Dubodiela. Sled sa podobá
veterlínskemu vývoju hronika označovanému ako príkrov Teplého vrchu, Podhradia a
Beckova, v ktorom panvové sedimenty reiflinského typu v priebehu ladinu a karnu vystriedal
progradujúci antagonistický wettersteinský rífový komplex.

Záver a diskusia
Výsledky prezentované v regionálnych geologických mapách [4] a [5] v zásadných
otázkach nekorešpondujú s výsledkami tejto práce. Výskum jednoznačne vyvracia prítomnosť
charakteristických fácií šiprúnskeho (hlbokovodného) typu obalových jednotiek ako sú
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škvrnité slienité vápence súvrstvia Janovky a rádiolarity. Mezozoikum kryhy Patrovca
nezastupuje tatrickú obalovú jednotku, ale predstavuje dva litologicky aj tektonicky odlišné
vrstvené sledy prináležiace plytkovodnej beckovskej jednotke fatrika a hroniku. Pozícia
tektonických jednotiek v oblasti medzi Patrovcom a Dubodielom nápadne pripomína oblasť
Beckova a to nie len horninovou náplňou, ale aj svojou štruktúrnou pozíciou. Za
problematickú možno označiť pozíciu súvrstvia kimeridžských hľuznatých vápencov, ktoré sa
buď prstovite vkliňujú do vrchnojurského sledu iba vo východnej časti skúmaného územia pri
Patrovci, alebo predstavujú element inej čiastkovej tektonickej jednotky. Otvorenou otázkou
zostáva korelácia s belianskou, resp. manínskou jednotkou nachádzajúcou sa na západných
svahoch Strážovských vrchov.
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Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; diana.porubska@gmail.com

Abstrakt
Cieľom príspevku je zistiť a objasniť vzájomný vzťah medzi vybranými zložkami vodnej bilancie
v povodí Ľupčianky s využitím hydrologického bilančného modelu Bilan. Povodie Ľupčianky patrí k horským
povodiam s pomerne malou plochou a špecifickými klimatickými podmienkami, a práve tieto faktory viedli k
overeniu funkčnosti modelu Bilan v tomto prostredí. Použitím viacerých metód na prípravu vstupných dát
a rôznych prístupov pri samotnom modelovaní bola zisťovaná veľkosť a priebeh vybraných zložiek vodnej
bilancie.

Kľúčové slová: model Bilan; modelovanie; vodná bilancia
Úvod a formulácia cieľa
S rozvojom informačných technológií sa otvára priestor pre využívanie ich možností
v rôznych vedných disciplínach a inak tomu nie je ani v hydrogeológii. V tomto príspevku je
uvedený príklad využitia hydrologického modelu Bilan ako nástroja pre modelovanie zložiek
vodnej bilancie. Model je bežne využívaný rôznymi vedeckými inštitúciami v Českej
republike, avšak na Slovensku sa používa len pomerne krátko a len v malej miere. Tento
model sa však neustále vyvíja, a teda z pôvodne mesačného časového kroku je s ním možné
pracovať už aj v dennom kroku. Táto možnosť však so sebou prináša aj niektoré problémy,
ktoré súvisia práve s podrobným modelovaním na dennej úrovni. Cieľom príspevku je
poukázať na možnosti modelovania s týmto modelom, ako aj na praktické výstupy z jeho
aplikácie v horskom povodí Ľupčianky, ležiacom v Ďumbierskych Nízkych Tatrách.
Materiál a metódy
1. Vymedzenie a charakteristika územia
Potok Ľupčianka, ktorý preteká obcou Partizánska Ľupča, pramení v Nízkych Tatrách,
v masíve Prašivej, pod sedlom severného svahu Ďurková, v nadmorskej výške približne 1605
m n. m. Povodie potoka Ľupčianka po vodomerný profil 5730 Partizánska Ľupča má dĺžku
10,7 km a zaberá plochu 63,66 km2. Podľa Atlasu krajiny SR [1] je priemerný ročný úhrn
zrážok 600 - 700 mm za rok, priemerný ročný úhrn aktuálnej a potenciálnej evapotranspirácie
350 – 400 mm za rok a priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje 4 ºC. Modelované povodie
má horský charakter, čo sa prejavilo aj v hodnotách niektorých zložiek vodnej bilancie
a procesoch s nimi súvisiacimi.
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Z geologického hľadiska je predmetné územie budované približne z dvoch tretín
kryštalinikom a mezozoikom. Kryštalinikum je budované fylitmi, biotitickými tonalitmi až
granodioritmi (typu Ďumbier), strednozrnnými až hrubozrnnými granodioritmi až granitmi
(typu Prašivá) a masívnymi, svetlými leukokrátnymi granitmi. Mezozoické horniny tvoria
hlavne slienité vápence, kalpionelové vápence, menej červené i sivozelené vápence,
rádiolaritové vápence, krinoidové, škvrnité, organodetritické vápence a norické dolomity.
Paleogén a kvartér zaberá približne zvyšnú tretinu hodnoteného územia. Pre paleogén
skúmanej oblasti sú typické brekcie, zlepence, pieskovce a organodetritické vápence
borovského súvrstvia s hrúbkou do 150 metrov i ílovce a siltovce hutianskeho súvrstvia
s premenlivou vápnitosťou, do ktorých sa vkladajú vrstvy pieskovcov a zlepencov. Kvartér
hodnoteného územia je tvorený holocénnymi štrkovitými hlinami súčasných dolinných nív,
tiež glacifluviálnymi balvanovitými piesčitými štrkmi würmu, glacigénnymi balvanovito –
blokovitými sedimentmi morén, ďalej fluviálnymi štrkmi, piesčitými štrkmi a hlinito –
piesčitými a hlinitými štrkmi. Medzi typických kvartérnych zástupcov patria aj travertíny
(sladkovodné vápence). Podstatnú časť územia zaberajú aj litofaciálne nečlenené akumulácie,
pozostávajúce zo svahových hlín a sutín [2].
2. Metodika práce
Model Bilan sa používa pri vyhodnocovaní vybraných zložiek vodnej bilancie
a následnom hydrologickom modelovaní. Model Bilan bol vyvinutý na simuláciu zložiek
vodnej bilancie povodia. Samotný model je založený na základe systému vzájomných
vzťahov, ktoré opisujú základné princípy vodnej bilancie nasýtenej a nenasýtenej 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 [3].
Model simuluje časové rady dennej potenciálnej a aktuálnej evapotranspirácie,
infiltráciu do pôdy a dopĺňanie z pôdy do zvodnenej vrstvy, ako aj množstvo vody
akumulované v snehovej pokrývke, v pôde a v zvodnenej vrstve. Všetky tieto premenné sú
použité pre povodie ako celok (sústredený fyzikálny model).
Pri modelovaní boli použité nasledovné vstupné údaje. Denné úhrny zrážok
pochádzajú zo zrážkomerných staníc 21260 Partizánska Ľupča – Železné, 21270 Partizánska
Ľupča – Vŕšky, 21280 Partizánska Ľupča a 21240 Partizánska Ľupča - Magurka. Údaje o
priemerných denných prietokoch povrchového toku – potoka Ľupčianka boli získané
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z vodomernej stanice 5730 Partizánska Ľupča, údaje o priemerných denných teplotách
vzduchu a priemerných denných relatívnych vlhkostiach vzduchu pochádzajú z klimatických
staníc 11872 Ružomberok, 11908 Liptovská Osada a 11916 Chopok. Keďže sa modelované
územie nachádza prevažne v horskej oblasti, ktorá sa vyznačuje pomerne vysokými úhrnmi
zrážok, či už v lete v podobe dažďa alebo v zime v podobe tuhých zrážok, sú zrážky
rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledky modelovania. Z tohto dôvodu bolo
vytvorených niekoľko modelových riešení, pričom boli použité rôzne metódy stanovenia
priemerných zrážok na povodie. Podľa Machlicu [4] vychádzajú najlepšie modelové riešenia,
pre modelovanie s modelom Bilan, ak použijeme metódu najbližšieho suseda. Pre priemerné
denné teploty vzduchu a priemerné denné relatívne vlhkosti vzduchu bola použitá metóda
krigingu. Kriging (krig) je interpolačná metóda, ktorá je založená na interpolovaní hodnôt
v priestore. Táto metóda je bežne integrovaná a využívaná v GIS programoch typu ArcGIS 9.
V snahe nájsť čo najoptimálnejšie vstupné hodnoty pre dané povodie bolo vytvorené aj
modelové riešenie, kedy bola teplota upravená podľa priemernej nadmorskej výšky povodia
s použitím teplotného gradientu. K tomuto účelu boli využité štandardné nástroje v
programe ArcView 3.2. Najprv bola zistená priemerná nadmorská výška povodia a teplota
bola následne upravená vzhľadom k tejto výške podľa teplotného gradientu pre SR: -0,52 ºC
/100 m.
Posledným vstupným údajom do modelu Bilan je odtok z povodia. Priemerné denné
prietoky boli prepočítané pomocou vzťahu [5] na odtokovú výšku ho :
Σ∆Q.∆t  m 3 .s −1.s 
ho =

 [m]
2
F
 m


[ I.]

ho - odtoková výška [ m ],
F - plocha povodia [ m2 ]

∆Q - priemerné denné hodnoty prietoku [ m3.s-1],
∆t - dĺžka pozorovaného obdobia [ s ].
Model Bilan bol kalibrovaný na základe získanej hodnoty Nash – Sutcliffovho
koeficientu [6], ktorý sa používa na určenie zhody pozorovaných a namodelovaných hodnôt.
Tento koeficient dosahuje hodnoty od 0 do 1, čím bližšie k 1, tým je zhoda lepšia.
Kalibračným obdobím bol časový úsek od 1.11.1983 do 31.10.1988. Hodnota Nash –
Sutcliffovho koeficientu pri kalibrácii vyšla 0,7025. Po akceptovateľnej kalibrácii bola
spravená validácia modelu na celom pozorovanom období od 1.11.1983 do 31.10. 2007.
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Po validovaní modelu boli porovnané namodelované vybrané zložky vodnej bilancie
a ich vzájomné vzťahy. Následne boli identifikované problémy a vplyvy pôsobiace na
veľkosť vybraných zložiek a na ich priebeh v čase.
Výsledky a diskusia
Pri modelovaní je najdôležitejšou vecou správne nakalibrovať model tak, aby čo
najvernejšie odrážal skutočnosť. V tomto prípade bola pozornosť venovaná docieleniu stavu,
kedy by boli namodelované zložky vodnej bilancie vo vzájomnej rovnováhe. Bolo
odskúšaných niekoľko možných kombinácií vstupných dát a metód na ich úpravu.
Uspokojivý výsledok modelového riešenia bol docielený až vtedy, keď bolo možné pozorovať
čo najlepšiu zhodu medzi nameraným a nasimulovaným celkovým odtokom. Následne bola
overená veľkosť jednotlivých namodelovaných zložiek a ich vzájomná rovnováha. Hľadanie
najvhodnejšieho modelového riešenia si vyžadovalo niekoľko násobné úpravy kalibračných
parametrov až do takej podoby, kedy by bol výsledok akceptovateľný. Príkladom je
dosiahnutie lepšieho priebehu simulovaného odtoku pri zmene počiatočnej zásoby vody
v povodí pri prvých modelových riešeniach z 50 mm „Obr. 1“ na 250 mm „Obr. 2“. Pri
hodnote 50 mm dochádzalo k výraznému podhodnoteniu hodnôt simulovaného odtoku najmä
v zimnom období. Pri zvyšovaní tejto hodnoty až na 250 mm, so zachovaním rovnovážneho
stavu všetkých sledovaných zložiek, sa podarilo upraviť simulovaný odtok na akceptovateľnú
úroveň „Obr. 2“.
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Obr. 1 Vzťah celkového simulovaného odtoku (RM) a pozorovaného odtoku (R)

Po dosiahnutí prijateľného stavu namodelovaných zložiek boli tieto následne
analyzované. Hľadali sa procesy a možné vplyvy, ktoré spôsobovali zmeny a veľkosti
skúmaných zložiek akými boli napríklad zásoby podzemných vôd, zásoba vody v pôde,
zásoba vody v snehovej pokrývke a podzemný odtok.
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Obr. 2 Vzťah celkového simulovaného odtoku (RM) a pozorovaného odtoku (R)

V modelovom povodí Ľupčianky je významným faktorom ovplyvňujúcim vytváranie
zásob podzemných vôd v jarnom a zimnom období výška snehovej pokrývky. Na grafe
„Obr. 3“ možno sledovať vývoj tvorby zásob podzemných vôd (GS) v závislosti od zásoby
vody v snehovej pokrývke (SW). Počas mesiacov apríl a máj obdobia od 1.1. 2003 až 31.10.
2007 dochádzalo k výraznému nárastu zásob podzemnej vody v závislosti od narastajúcej
zásoby vody v snehovej pokrývke, ktorá dosahovala maximálne hodnoty prevažne
v mesiacoch február a marec.
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Obr. 3 Závislosť zásob podzemnej vody od zásoby vody v snehovej pokrývke

Záver
Na praktických príkladoch modelovania zložiek vodnej bilancie a ich vzájomných
vzťahoch bola preukázaná vhodnosť modelu Bilan pre modelovanie hydrologických procesov
aj na vybranom území Slovenska, konkrétne v horskom povodí Ľupčianky. Toto povodie
je pomerne malé a má špecifické podmienky, čo spôsobuje pri samotnom modelovaní nemalé
problémy. Na vyslovenie hypotézy o vhodnosti modelu pre horské povodia Slovenska by bolo
potrebné vykonať viac modelových riešení pre rôzne povodia, či už s odlišnou geologickou
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stavbou alebo geografickou polohou. Až následne, po celkovom zhodnotení rôznych
modelových riešení z viacerých povodí, by bolo možné povedať, do akej miery je tento model
vhodný alebo nevhodný na používanie v podmienkach horských území na Slovensku.
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Paleovulkanický vývoj turovskej formácie v juhovýchodnej časti
Kremnických vrchov
Katarína Pošteková
Slovenská akadémia vied, Geologický ústav, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovenská
Republika; geolkapo@savba.sk

Abstrakt
Turovská formácia predstavuje produkt stredno- až vrchnosarmatského vulkanizmu v juhovýchodnej
časti Kremnických vrchov. Na základe terénneho litologického štúdia a petrografickej analýzy bolo v turovskej
formácii rozlíšených 8 typov vulkanických produktov: uloženiny úlomkových a hyperkoncentrovaných prúdov,
uloženiny pyroklastických prúdov, napadaných a redeponovaných pyroklastík, výplň explozívneho neku, lávové
prúdy a lávové neky. V prvej fáze vývoja formácie bol dominantný vulkánsky typ erupcií s prechodmi
k freatomagmatickému, respektíve subplínijskému typu a neskôr strombolský typ erupcií, ktoré sprevádzali
efúzie lávových prúdov. Z priestorového rozloženia fácií je zrejmé, že formácia nikdy nevytvorila typický
vulkanický kužeľ. Jedná sa teda skôr o trhlinové erupcie, ktoré pre výstup magmy na povrch pravdepodobne
využili okrajové zlomy kremnického grábenu.

Kľúčové slová: Kremnické vrchy; turovská formácia; litológia; paleovulkanická rekonštrukcia

Úvod a formulácia cieľa
Turovská formácia predstavuje v rámci neogénneho vulkanizmu v oblasti slovenského
stredohoria produkt stredno- až vrchnosarmatského vulkanizmu [1]. Vystupuje na povrch
v juhovýchodnej časti Kremnických vrchov, medzi obcami Železná Breznica, Turová,
Kováčová, Sielnica a Badín, na území o rozlohe približne 138 km2. Zasahuje do
morfologických podcelkov flochovský chrbát a turovské predhorie [2].
Súčasný stav poznatkov o turovskej formácii je zhrnutý v základnej geologickej mape
Kremnických vrchov v mierke 1:50 000 a vo vysvetlivkách k nej, kde sú vyčlenené a stručne
popísané základné typy vulkanických hornín/produktov, ktoré ju formujú [3, 4]. Za zdroj
formácie bol doteraz považovaný explozívny nek pri obci Turová. Bližšia litologickopetrografická charakteristika, ako aj faciálna analýza, ktoré by objasnili charakter, priebeh
a formu vulkanickej aktivity v predmetnom území, však v doterajších prácach absentujú.
Hlavným cieľom práce bolo objasnenie vzniku a vývoja študovanej formácie. Dôraz bol
kladený najmä na interpretáciu vulkanických a sedimentárnych procesov, ktoré ju formovali.
Následná analýza geologickej stavby a vývoja formácie viedla k jej paleovulkanickej
rekonštrukcii.
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Materiál a metódy
Metodika práce spočívala v dôkladnom terénnom litologickom výskume 60 vybraných
lokalít a petrografickej analýze súboru vzoriek lávových prúdov, matrixu vulkanoklastík,
epiklastických
dosiahnutých

vulkanických
výsledkov

boli

pieskovcov
použité

a redeponovaných
aktuálne

tufov.

klasifikácie

Pri

interpretácii

vulkanických

hornín

a vulkanických fenoménov [5, 6, 7, 8].

Výsledky
Na základe terénneho výskumu bolo v turovskej formácii rozlíšených 8 typov
vulkanických produktov. V rámci vulkanoklastických hornín (fragmenty v matrix) sú to
uloženiny úlomkových prúdov, uloženiny hyperkoncentrovaných prúdov, uloženiny
pyroklastických prúdov, uloženiny padaných pyroklastík, uloženiny redeponovaných
pyroklastík a výplň explozívneho neku. V rámci masívnych vulkanických hornín sú to lávové
prúdy a lávové neky.
Uloženiny úlomkových a hyperkoncentrovaných prúdov boli interpretované najmä na
základe prítomnosti netriedeného a slabo opracovaného rôznorodého vulkanického i
nevulkanického materiálu. Uloženiny úlomkových prúdov v turovskej formácii predstavujú
polohy netriedených pieskovcov, konglomerátov a brekcií vystupujúce v centrálnej, no najmä
v jej východnej časti na styku so sedimentmi Zvolenskej kotliny.
Uloženiny hyperkoncentrovaných prúdov boli od vyššie popísaných úlomkových
prúdov odlíšené vyšším stupňom vytriedenia s náznakmi zvrstvenia a laminácie.
V predmetnom území predstavujú viac aj menej vytriedené jemné až hrubé pieskovce s
polohami redeponovaných tufov a siltovcov a niektoré polohy konglomerátov. Vystupujú
spolu s uloženinami úlomkových prúdov, ako tenšie a jemnejšie polohy medzi nimi.
Pyroklastické uloženiny boli odlíšené na základe absencie triedenia, uniformného typu
materiálu, spekanej matrix a iných charakteristík. V rámci pyroklastických prúdov turovskej
formácie boli odlíšené dva typy uloženín. Prvý typ predstavuje pyroklastický prúd typu Saint
Vincent, ktorý býva generovaný kolapsom erupčného stĺpca vulkánskeho typu erupcií.
V turovskej formácii vystupuje vo východnej časti pod kameňolomom obce Badín. Druhý typ
predstavujú blokovo-popolové uloženiny, ktorých tri najvýraznejšie črty sú prítomnosť
veľkých angulárnych blokov veľkosti až nad 1 m, popolová spekaná matrix a prípadne
nevýrazná reverzná gradácia. Vystupujú v južnej časti formácie v okolí obce Turová.
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Uloženiny padaných pyroklastík, identifikované najmä na základe prítomnosti
troskovitých bômb, vystupujú v malom rozsahu v tesnej blízkosti explozívneho neku v južnej
časti formácie pri obci Turová.
Uloženiny redeponovaných pyroklastík boli odlíšené na základe dominujúceho
materiálu explozívneho pôvodu a súčasne známok resedimentácie (javia sa ako uloženiny
úlomkových

a

hyperkoncentrovaných

prúdov).

V turovskej

formácii

predstavujú

pravdepodobne niektoré jemnozrnnejšie stratifikované uloženiny freatomagmatických tufov
najmä v západnej časti územia, vystupujúce pod a medzi telesami lávových prúdov.
Výplň explozívneho neku bola jednoznačne identifikovaná prítomnosťou tufových
útržkov v subvertikálnej polohe, ktoré boli pri formovaní neku oddelené z podložnej
sielnickej formácie. Medzi ďalšie charakteristické znaky patrí úplná absencia triedenia
a opracovania, rôznorodý materiál či sfarbenie matrix indikujúce vysokú teplotu alterácie.
Nek vystupuje v južnej časti formácie pri obci Turová.
Lávové neky boli identifikované na základe svojej morfológie a výskytu - vystupujú
v malých reliéfnych eleváciach uprostred hornín podložnej sielnickej formácie, južne od obce
Turová. Z petrografického hľadiska je bázický pyroxenický andezit nekov tvorený najmä
výrastlicami plagioklasov a pyroxénov v mikrolitickej základnej hmote s nízkym obsahom
skla.
Telesá masívnych lávových prúdov s dominantnou hrubolavicovou odlučnosťou
a blokovým typom lávy budujú západnú a severnú časť formácie. Z petrografického hľadiska
sú tvorené augiticko-hyperstenickými až hyperstenicko-augitickými andezitmi s výrastlicami
plagioklasu v prevažne mikrolitickej základnej hmote.

Diskusia
V najnižšej pozícii (na báze) turovskej formácie vystupujú dominantne redeponované
freatomagmatické tufy a v južnej časti formácie pyroklastické uloženiny v okolí obce Turová.
Tieto produkty predstavujú iniciálnu fázu explozívnej vulkanickej aktivity turovskej formácie
vulkánskeho typu s prvkami freatomagmatických erupcií. Na vulkánsky typ erupcií poukazuje
prítomnosť typických pemzových úlomkov, ktoré boli identifikované na základe
petrografickej analýzy.

Pokračujúca explozívna aktivita vulkánskeho typu erupcií

vyprodukovala uloženiny pyroklastických prúdov v okolí obce Badín. V nasledujúcom štádiu
vývoja nabrali na mohutnosti erozívne a gravitačné procesy, ktoré remobilizovali
pyroklastický materiál a sformovali uloženiny úlomkových a hyperkoncentrovaných prúdov
s prechodom

od

prevládajúcich

brekcií

v Z a SZ

časti

formácie

k prevládajúcim
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konglomerátom a pieskovcom vo V a JV časti formácie. Finálnu fázu vývoja formácie
predstavovali strombolské erupcie, ktoré sprevádzali efúzie lávových prúdov v severnej
a západnej časti územia formácie. Tento typ erupcií bol identifikovaný najmä na základe
prítomnosti vyvrhovanej trosky, ktorá sa potvrdila aj petrografickou analýzou.
Lávové telesá svojou morfológiou, kontaktom s podložím a nameranými štruktúrnymi
údajmi naznačujú svoj zdroj v severnej až severozápadnej časti územia okolo vrchu Laurin.
Faciálna analýza naznačuje „Obr. 1“, že sa pravdepodobne jedná o zdroj aj ostaných
vulkanických produktov formácie s výnimkou pyroklastík v okolí obce Turová, ktoré majú
svoj pravdepodobný zdroj v explozívnom neku pri obci Turová. Priestorové rozloženie
jednotlivých typov fácií poukazuje na vznik na mierne juhovýchodným smerom uklonenom
teréne a na absenciu typického vulkanického kužeľa s prívodným kanálom v centrálnej časti.
Jedná sa teda skôr o trhlinové erupcie, pričom pre výstup magmy na povrch boli
pravdepodobne využité okrajové zlomy kremnického grábenu.

Obr. 1 Mapa fácií turovskej formácie. 1-lávové prúdy; 2-neky a ich brekcie; 3-pyroklastické
prúdy; 4-epiklastické vulkanické brekcie s polohami redeponovaných tufov; 5-epiklastické
vulkanické brekcie a pieskovce s polohami redeponovaných tufov; 6-epiklastické vulkanické
konglomeráty s polohami redeponovaných tufov; 7-epiklastické vulkanické pieskovce
s polohami redeponovaných tufov; 8-triedené epiklastické vulkanické pieskovce s polohami
redeponovaných tufov a siltovcov.
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Záver
Na základe terénneho výskumu a petrografickej analýzy bolo v turovskej formácii
rozlíšených 8 typov vulkanických produktov: uloženiny úlomkových a hyperkoncentrovaných
prúdov, uloženiny pyroklastických prúdov, padaných a redeponovaných pyroklastík, výplň
explozívneho neku, lávové prúdy a lávové neky. V prvej fáze vývoja formácie bol
dominantný vulkánsky typ erupcií s prechodmi k freatomagmatickému, respektíve
subplínijskému typu a neskôr strombolský typ erupcií, ktoré sprevádzali efúzie lávových
prúdov. Z priestorového rozloženia fácií je zrejmé, že formácia nikdy nevytvorila typický
vulkanický kužeľ. Jedná sa teda skôr o trhlinové erupcie, ktoré pre výstup magmy na povrch
pravdepodobne využili okrajové zlomy kremnického grábenu.
Paleovulkanické rekonštrukcie majú neodmysliteľný význam pri pochopení a analýze
geologickej stavby a vývoja Zeme, pri zhodnocovaní vulkanických produktov ako možných
zdrojov nerastných surovín a v neposlednej rade pri prevencii geologických vulkanických
rizík. Získané údaje nám pomohli aspoň čiastočne poodhaliť tajomstvá jedného
z najdramatickejších fenoménov na Zemi – vulkanizmu.
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Kvalitatívna kategorizácia obsahov železa z chemických analýz
dolomitových vrtov z ložiska Rajec - Šuja
Libor Pukančík, Peter Ružička
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Mlynská
dolina, 842 15, Bratislava, Slovenská republika, dtlibor@azet.sk.

Abstrakt
Príspevok je zameraný na vyhodnotenie chemických analýz vzoriek z dolomitových vrtov realizovaných
na ložisku Rajec – Šuja. Na základe obsahov Fe2O3 bola dolomitová surovina kategorizovaná do kvalitatívnych
tried podľa normy STN 72 1217. Prieskumné vrty boli graficky spracované použitím softvérového balíka
LogPlot ver. 7. Na základe výsledkov kategorizácie bola posúdená vhodnosť použitia suroviny v sklárskom
priemysle.

Kľúčové slová: kvalitatívny obsah Fe2O3; dolomit; Rajec - Šuja; STN 72 1217

Úvod a formulácia cieľa
V roku 2010 boli na dolomitovom ložisku Rajec – Šuja zrealizované štyri prieskumné
vrty v dobývacom priestore spoločnosti DOLKAM a.s., za účelom overenia kvalitatívnych
parametrov ložiskovej dolomitovej suroviny z hľadiska jej potenciálneho využitia v sklárskom
priemysle.
Cieľom príspevku je prezentovať kvalitatívne rozdiely v obsahoch Fe2O3
z chemických analýz dolomitových vrtov, ktoré boli normalizovane vyhodnotené. Zároveň
boli prieskumné vrty graficky spracované, pričom získané údaje budú využité pre zostavenie
ložiskového modelu s kvalitatívnou kategorizáciou dolomitovej suroviny.

Materiál a metódy
Obsahy Fe2O3 boli stanovené rtg. fluorescenčnou metódou prístrojom OXFORD
MDX1000 v laboratóriu spoločnosti DOLKAM a.s. Pri rtg. fluorescencii je zdrojom
primárneho žiarenia röntgenová lampa. Primárne žiarenie excituje vo vzorke sekundárne
žiarenie charakteristické pre daný chemický prvok, v našom prípade Fe. Hodnoty Fe2O3
z chemických analýz dolomitových vrtov boli kvalitatívne vyhodnotené podľa normy [1].
Pomocou PC programu Log Plot ver. 7 boli vytvorené litologické profily
z prieskumných ložiskových vrtov nasledovnými metodickými krokmi:
1. Transformácia nameraných údajov z vrtov do elektronickej formy
2. Vytvorenie grafického návrhu titulného listu spracovaných vrtov pomocou funkcie Log
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Designer.
3. Vloženie vstupných informácií pomocou funkcie Data Editor. Do softvéru je možné
importovať vstupné údaje aj z iných softvérov. K základným vstupným údajom patrí:
litológia, stratigrafia, textové a grafické editovanie mierky, kriviek, farebných symbolov a
pod.
4. Posledným krokom je vytvorenie spracovaného vrtu pomocou funkcie Log View, ktorá
umožňuje tvorbu výstupu vo formáte JPG.

Výsledky a diskusia
Na ložisku Rajec – Šuja boli realizované štyri prieskumné vrty s označením V-301
(hĺbka 162 m), V-302 (hĺbka 152 m), V-303 (hĺbka 110 m) a V-304 (hĺbka 90 m). V zmysle
normalizovaného vyhodnotenia sú maximálne obsahy Fe2O3 v triedach 1 až 3 vhodné pre
prvoradé použitie na sklárske účely. Zmena účelu použitia na základe maximálnych obsahov
Fe2O3 je v 4 triede, kde na prvom mieste je odporúčanie použitia v poľnohospodárstve
a sklárske využitie je až druhoradé. Na základe tejto skutočnosti sme vyhodnotili chemické
analýzy prieskumných vrtov, čím sme získali nasledovné parametre. V grafickom spracovaní
obsahov Fe2O3 vo vrte V-301 „Obr. 1“ sú zastúpené 4 triedy kvality. Pre sklárske účely
nevyhovujúca štvrtá trieda bola zistená v dvoch zónach (89,0 – 91,0 m a 139,9 – 144,0 m). Vo
vrte V-302 „Obr. 2“ boli vyhodnotené podobne ako vo V-301 4 kvalitatívne triedy, pričom
štvrtá trieda je viazaná na hĺbky 99,1 – 100,0 m a 134,7 a 135,9 m. Vo vrte V-303 nie je
zastúpená 1 trieda kvality, ale vzájomne sa strieda 2 a 3 trieda, pričom 4 trieda bola zachytená
v hĺbkach 61,3 – 64,0 m, 97,7 – 101,5 m a 108,0 – 110,0 m. Okrem prítomnosti 4 triedy
kvality bolo zistené výrazné obohatenie Fe2O3 (2,6 hm. %) v hĺbke 87,7 – 88,1 m, čo
z hľadiska kvalitatívnej kategorizácie spadá do 8 triedy „Obr. 3“. Z hľadiska zastúpenia
Fe2O3 je vrt V-304 považovaný za najkvalitnejší, keďže analyzované hodnoty spadajúce do 1
a 2 triedy kvality majú pomerne vyrovnaný priebeh distribúcie „Obr. 4“.
Zo softvérového litologického spracovania vrtov vyplýva, že na ložisku prevládajú
masívne dolomity s postupnými prechodmi do dolomitových brekcií, ktorých vznik
pravdepodobne súvisí s pôsobením tektonickej aktivity, následkom ktorej sa formovali drvené
zóny, v ktorých je zvýšená koncentrácia ílových sedimentov. Prítomnosť ílov výrazne znižuje
kvalitatívne parametre ložiskovej suroviny, čo sa potvrdilo chemickými analýzami, v ktorých
pri zvyšovaní koncentrácií Fe – Al oxidov postupne klesá karbonátový podiel v dolomitoch.
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Obr. 1 Grafické vyhodnotenie kvalitatívneho zastúpenia Fe2O3 z chemických analýz prieskumného vrtu V-301.
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Obr. 2 Grafické vyhodnotenie kvalitatívneho zastúpenia Fe2O3 z chemických analýz prieskumného vrtu V-302.
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Obr. 3 Grafické vyhodnotenie kvalitatívneho zastúpenia Fe2O3 z chemických analýz prieskumného vrtu V-303.
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Obr. 4 Grafické vyhodnotenie kvalitatívneho zastúpenia Fe2O3 z chemických analýz prieskumného vrtu V-304.

Záver
Dolomit na Slovensku patrí k ekonomicky významným nerudným surovinám, ktoré
sa uplatňujú v rôznych priemyselných odvetviach. So stúpajúcim trendom ťažby dolomitov
a ich spracovateľskej produkcie rastie aj potreba detailnejšieho výskumu zameraného na
sledovanie kvalitatívnych parametrov suroviny. Distribučné vzťahy hlavných oxidov
v chemickom zložení dolomitov odhaľujú zmeny v ich kvalitatívnom zastúpení.
Výsledky chemických analýz dolomitov z prieskumných vrtov realizovaných na
ložisku Rajec – Šuja boli použité na kvalitatívnu kategorizáciu obsahov Fe2O3 podľa STN 72
1217. Z grafického vyhodnotenia vyplýva, že najkvalitnejší je vrt V-304, v ktorom hodnoty
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Fe2O3 spadajú do 1 a 2 kvalitatívnej triedy. Vo vrtoch V-301, V-302 a V-303 boli zastúpené 4
triedy kvality. Vo vrte V-303 bola analyzovaná zóna so zvýšeným podielom Fe2O3 na úrovni
2,6 hm. %, čo výrazne ovplyvnilo kvalitatívne zaradenie do 8 triedy. Pre potenciálne využitie
v sklárskom priemysle je vhodné pristúpiť k selektívnej ťažbe dolomitov na základe
výsledkov kvalitatívnej kategorizácie vrtov, pričom sa odporúča využitie suroviny zaradenej
do 1 až 3 triedy. Vzorky spadajúce do 4 triedy kvality sa považujú za menej vhodné pre
sklárske účely.
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Nové poznatky o geologickej stavbe lakšárskej elevácie na základe
mikrofaciálnej analýzy – revízia niektorých doterajších výsledkov
Lucia Ryšavá
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Mlynská
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Abstrakt
Z genetické hľadiska sa nejedná o typickú štruktúru podložia panvy, vzniknutú vrásovou tektonikou,
viazanú na čelo príkrovu alebo šupiny. Predneogénne podložie v priestore lakšárskej elevácie bolo zastihnuté
vrtmi LNV – 2,3,4,5,6 a 7, pričom posledný z nich je vďaka svojej konečnej hĺbke 6405 m druhým najhlbším
vrtom na území Viedenskej panvy. Mezozoické podložie prevŕtal v intervale 1564 – 6405, čo je najväčšia
zastihnutá hrúbka mezozoických sekvencií (4841 m). Vzhľadom na komplikovanú stavbu bola urobená revízia
niektorých vrtných jadier z týchto vrtov. Z porovnávania jednotlivých vrtov vyplýva, že ich prepojenie nie je
logicky zdôvodniteľné a preto obraz o štruktúre lakšárskej elevácie je nejasný až chaotický.

Kľúčové slová: Viedenská panva; lakšárska elevácia; mikrofaciálna analýza; mezozoické podložie

Úvod a formulácia cieľa
Štruktúru tejto elevácie Bílek a Čajka [1] charakterizovali ako zvrásnenie brezovskej
kriedy a myjavského paleogénu do vnútrokarpatských elementov, čo zatiaľ nebolo
interpretované na povrchu Karpát. Reliéf podložia Viedenskej panvy je veľmi členitý a
heterogénny napriek tomu, že bol od vrchnokriedových resp. paleocénnych pohybov až do
obdobia sedimentácie spodného miocénu intenzívne abradovaný a peneplenizovaný [2].
Dnešná podoba reliéfu podložia Viedenskej panvy je najmä výsledkom rozdielnej mobility
východoalpských jednotiek, intenzívne sa odrážajú najmä priebehy násunových plôch a čiel
príkrovov i čiastkových šupín. Významnú úlohu zohrala pri jeho modelovaní i zlomová
predneogénna a neogénna tektonika. Zatiaľ čo prejavy predneogénnej tektoniky boli pred
sedimentáciou spodného miocénu zotreté aktivitou geomorfologických činiteľov, neogénna
tektonika, súvisiaca s vývojom panvy epigeneticky narušila predneogénne útvary a vyčlenila v
reliéfe podložia štruktúrne jednotky, orientované tak v priečnom SZ-JV smere ako aj v
pozdĺžnom SV-JZ smere [3]. Výsledkom kombinácie vrásovej a zlomovej tektoniky je dnešná
podoba reliéfu podložia a veľmi zložitá vnútorná stavba jednotlivých jednotiek podložia [4].
Vnútorná stavba jednotlivých príkrovových jednotiek podložia je väčšinou silno šupinovitá,
pričom jednotlivé šupiny sú prevrátené alebo monoklinálne s veľmi strmými sklonmi vrstiev,
najmä vo vyšších sekvenciách a v čelách príkrovov. Preukázalo sa, že ako tektonické mazadlo
pri sunutí jednotlivých príkrovov a šupín slúžili najmä bridlice lunzkých vrstiev, anhydrity
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a paleogénne ílovce gieshübelskej a glinzendorfskej synklinály [5].
Lakšárska elevácia bola definovaná na základe tiažových máp a neogénnej výplne ako
brachyantiklinálna stavba, porušená zlomami s vnútornou klenbovitou štruktúrou karpatskobádenského veku [2]. Jej južné obmedzenie vytvára mohutná lakšárska porucha. Na severe je
obmedzená priečnou depresiou [6]. Početné vrty preukázali až 1500 m výšku skoku
lakšárskeho zlomu [4].

Materiál a metódy
Revízia bola vykonaná na vrtných jadrách z vrtov LNV – 3, 4, 6 a 7, ktoré navŕtali
mezozoické podložie. Z vrtných jadier sa odobrali vzorky karbonátových hornín
z diskutabilných intervalov, ktoré boli následne spracované do podoby výbrusov
a mikrofaciálne vyhodnotené. Na základe mikrofaciálnej analýzy boli určené hlavné
komponenty, ktoré sú obsiahnuté v jednotlivých súvrstviach a okolitá hmota, ktorá vypĺňa
priestor medzi komponentmi. Mikrofaciálna analýza je jednou z najčastejšie používaných
metód skúmajúcich karbonátové horniny a ich súčasti. Na základe detailného štúdia poskytuje
hodnotné

informácie

o sedimentačných

prostrediach,

podmienkach

ovplyvňujúcich

sedimentáciu a o diagenetických procesoch, ktoré pôsobili už počas sedimentácie, alebo
postihli sediment až po jeho uložení.

Výsledky a diskusia
LNV-3 – revízia bola vykonaná z jadra č. 10 (854,7 – 855,3 m) – jednalo sa o
svetlosivý kalový vápenec, čiastočne dolomitizovaný. V dolomitovej partii sa vyskytovali aj
kryštáliky sádrovca. Filamentová mikrofácia, biomikrit (wackestone). Obsahuje hojné vlákna
(juvenilné lastúrniky), zriedkavo globochéty, rádiolárie, ojedinele ostrakódy, tri drobné
foraminifery. Pyrit sa objavoval v zhlukoch asi po rozrušených rádioláriách. Stratigraficky
bolo jadro zaradené do stredného až vrchného triasu, čo by korešpondovalo s wettersteinským
súvrstvím.
Ďalšia vzorka bola odobratá z jadra č. 19 (1278 – 1281 m) – jednalo sa o jemnozrnný
drobový pieskovec silne polymiktný. Obsahovala kremeň, plagioklas, ortoklas, mikroklín,
úlomky vulkanitov, silicitov, ílovitých bridlíc, chlorit, muskovit, pyrit, zrnko granátu, zirkón,
fosfátové zrná, ojedinele prierez ihlicou hubky, výplňový kalcitový tmel. Stratigraficky ho
nebolo možné zaradiť.
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Vzorka z jadra č. 27 (1520 – 1523 m) predstavovala veľmi jemnozrnný pieskovec striedaný
s ílovitou bridlicou. Obsahuje klastický kremeň, sľudy, a agregáty illitu. Kremeň je siltovej
veľkosti, jemné lupienky muskovitu prechádzajú do ílovitých úlomkov – subparelélna textúra
sedimentu. Rastlinná sečka. Ílovce sú tvorené ílovými minerálmi, obsahujú šmuhy obohatené
o organickú hmotu. Stratigraficky tomuto intervalu zodpovedá strednotriasový vek (karn)
a litostratigraficky odpovedá lunzským vrstvám.
Mikrofaciálna analýza potvrdila litostratigrafiu daného vrtu, ako bola pôvodne opísaná. Kvôli
malému počtu vzoriek nepotvrdila ani nevyvrátila zvrásnenie gosauského vývoja do
triasových sedimentov interpretované v minulosti [7].
LNV-4 – revízia bola vykonaná iba na jednej vzorke z jadra č. 15 (1188 – 1190 m),
jednalo sa o veľmi drobnozrnný zlepenec resp. litický pieskovec. Obsahoval opracované
úlomky dolomitov, mikritových vápencov, koralinné riasy, aglutinované foraminifery,
ojedinele úlomky lastúrnikov, machovky, ostrakódy, pyrit. Stratigraficky zodpovedá
senónskym uloženinám. Mikrofaciálna analýza potvrdila pogosauské tektonické pohyby
opísané už v starších prácach [8].
LNV-6 – kontrola bola urobená na vzorke z jadra č. 16 (1611 – 1613 m), ktoré
predstavovalo tmavosivý veľmi jemnozrný organnogénny vápenec – biomikrit (wackestone).
Obsahoval tenké laminy, osteň ježovky, framboidálny pyrit, úlomky lastúrnikov, ostrakódy,
planktonických

foraminifer,

dvojkýlove

globotrunkány,

aglutinované

foraminifery,

Heterohelix reussi. Siltový kremeň, miestami sústredený v hniezdach (zrejme bioturbácia),
úlomky ílovcov, koncentrácie framboidálneho pyritu hlavne v kalcitových žilkách, šupinky
muskovitu a zriedkavo glaukonit. Stratigraficky sa jedná o senónske sedimenty.
Nasledujúca vzorka z jadra č. 18 (1669 – 1671 m) predstavovala jemnozrnný pieskovec až
siltovec. Pozostávala z kremeňa, hojného chloritu a pyritu, ďalej obsahovala lupienky ílových
minerálov, úlomky živcov, siltový kremeň, zirkón, Tenké žilky vyplnené kalcitom.
V sedimente bola zachytená lamina obohatená o ťažké minerály – turmalín, spinel, zirkón.
Ojedinele sa vyskytoval staurolit a modrý turmalín. Stratigraficky možno potvrdiť
strednotriasový vek – karn, čo reprezentuje lunzské vrstvy.
Posledná vzorka bola odobraná z jadra č. 22 (1797,3 – 1800 m). Ide o sivý kalový vápenec –
wackestone. Časté komôrky drobných planktonických foraminifer. Ojedinele dvojkylová
globotrunkána, Praeglobotruncana sp. ojedinela Gümbelina sp., a Pithonella sp. V menšej
miere sa vyskytovali spikuly hubiek vyplnené kalcitom a ostrakódy. Celkom ojedinelý bol aj
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siltový kremeň, na rozdiel od pyritu, ktorý sa vyskytoval často. Stratigraficky prináleží toto
jadro vrchnej kriede.
Výsledky mikrofaciálnej analýzy opäť potvrdili predchádzajúce poznatky, že karnské vrstvy
sú vklinené medzi vrchnokriedové [8].
LNV-7 je posledným z revidovaných vrtov a ako prvé bolo kontrolované jadro č. 15
(1958 – 1961 m). Vzorka patrila karbonaticko-klastickej hornine, ktorá obsahovala úlomky
dolomitov a dolomitových klencov v medzernej karbonatickej hmote, mikritových vápencov
s ostrakódmi a loferitovými štruktúrami v sedimente a aj v klastoch dolomitu. Prítomné boli aj
novotvorené klence dolomitu. Stratigraficky bol interval zaradený do stredného až vrchného
triasu a patrí súvrstviu hlavného dolomitu [9].
Vzorku z jadra č. 20 (2263 – 2265 m) tvoril svetlosivý jemnozrnný vápenec, mikrosparit.
Zriedkavo obsahovala ostrakódy, pelety, echinodermové články a úlomky foraminifer.
Litostratigraficky sa jedná stredno-vrchnotriasové opponitzké vápence [9].
Nasledujúca vzorka z jadra č. 52 (4343 – 4357 m) pozostávala zo svetlosivého dolomitického
vápenca, obsahovala fenestrálne dutinky, sčasti brekciovité. V matrix boli prítomné aj drobné
klasty bituminóznych vápencov, pelety, pyrit v drobných zrnkách, úlomok tenkostenného
lastúrnika. Taktiež bolo jadro zaradené k strednému až vrchnému triasu. V starších prácach
tieto vápence a brekcie zaraďovali do stredného triasu [9].
Poslednej vzorke z jadra č. 56 (4598 – 4602 m), ktorá bola tvorená strednozrnným
anhedrálnym dolomitom, miestami s jemnozrnnejšími polohami a s náznakmi po niekdajších
peletoch sa znovu pripísal vek stredného až vrchného triasu súvrstvia hlavného dolomitu [9].

Vykonaná mikrofaciálna analýza zaradila jednotlivé intervaly stratigraficky, ale nie
litostratigraficky. Podľa stratigrafického zaradenia stredný až vrchný trias by sa na daný vrt
vzťahovali obe stratigrafické členenia, prvé podľa Biely et al., [10] a druhé podľa Němec
a Kocák [9], neskôr upravené [11]. Z diskutabilného intervalu 2270 – 2504 m, v ktorom
Planderová [12] opísala spoločenstvo sporomorf veku rét – lias, vzorky odobraté neboli.

Záver
Vrt LNV-7 prevŕtal dve tektonické jednotky. Spodná obsahujúca mocný komplex
lunzských vrstiev, môže byť považovaná za chočský príkrov. Vrchným členom tohto príkrovu
sú vrstvy, ktoré podľa palynologických výskumov sa považujú za rét – lias. Vrchná jednotka
reprezentovaná v podstate dolomitmi so slabšou polohou sivých vápencov na báze je tiež
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korelovateľná s chočským príkrovom, ale i vyššie príkrovy prichádzajú do úvahy. Problémom
je to, že v Malých Karpatoch stredný trias chočského príkrovu je reprezentovaný
guttensteinským a reiflinským vápencom [13] a dolomity, ak sú prítomné, tvoria iba vložky
v uvedených vápencoch. Tieto rozdiely vo vývoji stredného triasu nastoľujú otázku náväznosti
chočského príkrovu Malých Karpát k tomu, ktorý bol označený za chočský príkrov vo vrte
LNV-7. Rovnako ako otázka dielčieho príkrovu na vrte LNV-7. Možno povedať, že na stavbe
elevácie (až do hĺbky 5000 m) sa podieľa chočský príkrov a vo väčšej alebo menšej miere
vyššie príkrovy (Obr.1). Toto konštatovanie sa zdá byť odôvodnené existenciou
wettersteinských vápencov (LNV-3) a rozličným vývojom karnu na dvoch blízko seba
situovaných vrtov (LNV-2 a 7). Boli zistené tektonické kontakty (LNV-3 a 7), ktoré je možno
označiť za predgosauské, za také, na ktorých sa stýkajú príkrovy vnútorných Karpát a vznikli
za strednokriedového vrásnenia. Charakter dislokácii z vrtov LNV-3, 4 a 6 znamená
pravdepodobne, že strednokriedová sústava nakopených príkrovov bola ďalšími presunmi
alebo prešmykmi transformovaná do nového systému šupín alebo príkrovov. Ide zrejme
o prejav pohybov, ktoré formovali pogosauskú sústavu Severných Álp a ktoré okrem podložia
Viedenskej panvy neboli vo vnútorných Karpatoch dokumentované. Veľkosť horizontálnych
premiestení nepoznáme, ale bolo by logické predpokladať strmý úklon šupín a severnú
vergenciu ako je to v Alpách [7].

Obr. 1 Interpretácia tektonickej stavby lakšárskej elevácie (podľa [8], upravené [4])
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ŠTÚDIUM REE MINERÁLOV Z VYSOKO FRAKCIONOVANÉHO
TOPÁSOVO – ALBITOVÉHO GRANITU, ZINNWALD – ERZGEBIRGE,
NEMECKO.
Ivan Schmiedt

Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra mineralógie a petrológie, Mlynská dolina
842 15 Bratislava, Slovensko, schmiedt.ivan@gmail.com

Abstrakt
Cieľom predloženej práce bolo zhodnotiť vplyv As-bohatých fluid na genézu a zmeny v chemickom
zložení primárnej a sekundárnej akcesorickej mineralizácie vo vysoko frakcionizovanom topásovo-albitovom
granite A-typu. Identifikovanými skupinami minerálov boli, As-bohaté silikáty (zirkón, torit, coffinit), REE
arzenáty (arzenoflorencit-(Ce), černovit-(Y), hydratovaný černovit-(Y)-xenotím-(Ce) tuhý roztok), REE
fluorokarbonáty (synchysit-(Y), synchysit-(Ce), bastnäsit-(Ce), röntgenit- (Ce) a „hydroxylbastnäsit-(Y)”
„hydroxylsynchysit-(Ce)”) a REE fluoridy (fluocerit a yttrofluorit). Celá minerálna paragenéza bola postihnutá
As-bohatými fluidami. Výnimkami boli REE fluorokarbonáty a fluoridy, vznikali v etape kedy bol všetok As
spotrebovaný As-bohatými silikátmi a REE arzenátmi. Pôvod As-bohatých fluid sa predpokladá z dvoch zdrojov
a to interného (autometasomatóza) a externého. Táto práca poukazuje na to, že As-bohaté fluidá môžu výrazným
spôsobom ovplyvniť primárne magmatickú akcesorickú mineralizáciu a tiež viesť k rekryštalizácii a vzniku
novotvorených minerálov.

Kľúčové slová: Zinnwald; REE minerály; arzenoflorencit; zirkón; černovit; torit

Úvod a formulácia cieľa
Vo svojej predkladanej práci som sa venoval štúdiu akcesorických minerálov
v granitoidných horninách s A-typovou afinitou z oblasti Erzgebirge-Zinnwald z nemeckej
strany Krušných Hôr a ich alterácii fluidami bohatými na As, CO2 a F. Vo všeobecnosti sa dá
povedať, že granitoidné horniny môžu byť postihnuté najrôznejšími premenami, ktoré sú
v rozsahu od vysokoteplotných premien, pri ktorých môže prísť k ich úplnej premene až po
nízkoteplotné premeny medzi ktoré patrí napr. zvetrávanie. Medzi granity najčastejšie
postihnuté intenzívnymi alteračnými procesmi patria horniny, ktoré vznikali z tavenín
bohatých na volatilné (prchavé) zložky F, Cl, H2O a za normálnych okolností by boli oveľa
odolnejšie voči alterácii. Vo svojej práci som si prioritne kládol za úlohu objasniť proces postmagmatických hydrotermálnych premien vplyvom As-bohatých fluid na vybrané skupiny
akcesorických minerálov ako sú minerály skupiny florencitu, xenotímu, Zr-Th-U-REE silikáty
(zirkón, torit, coffinit) obohatené o As a ďalšie minerály patriace medzi REE karbonáty a REE
fluoridy.
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Metodika práce
• Štúdium vzoriek, poskytnutých od H. J. Förstera, University of Potsdam. Vzorky
pochádzajú z vrtov ZNW 20/77 (436m) a ZNW 19/77 (542m).
• Štúdium EMPA (Elektrónová mikroanalýza), pomocou EDS (energiovo disperzného
systému), WDS (vlnovo disperzného systému) a BSE (registrácia spätne rozptýlených
elektrónov).
• Výpočty kryštalochemických vzorcov.

Lokalizácia vzoriek
Vzorky pochádzajú z vrtných jadier pričom reprezentujú spodnú časť ”zinnwaldského”
granitu. Študijný materiál pochádza z vrtov ZNW 20/77, vzorka 1149, 1149-1, (hĺbka 436m) a
z vrtu ZNW 19/77, vzorka 1162, 1162-1, (hĺbka 542m). Študované vzorky poskytol prof.
Hansom-Jürgenom Försterom z Univerzity Potsdam, Nemecko.

EMPA (elektrónová mikroanalýza)
Bodové chemické analýzy minerálov boli robené na pracovisku, ŠGÚDŠ Bratislava na
prístroji CAMECA SX-100 Pri elektrónovej mikroanalýze sa využíva prúd elektrónov vo
forme elektrónového lúča, ktorého časť sa pri dopade premení na RTG-žiarenie. Toto žiarenie
je rozkladané vlnovodisperzným detektorom (WDS), alebo energiodisperzným detektorom
(EDS). Počas merania sa pracovalo na štyroch spektrometroch s LLIF, LPET kryštálmi a na
štandardnom PET kryštále. Urýchľovacie napätie bolo kvôli lepšiemu rozlíšeniu a menšej
deštrukcii povrchu vzorky v rozmedzí 15-20 kV. BSE (registrácia spätne rozptýlených
elektrónov), pri obrazcoch sa spätne rozptýlené elektróny registrujú dvoma detektormi,
pričom signály z oboch sa spočítajú. Intenzita spätného rozptylu elektrónov je funkciou
protónového čísla Z, pri zlúčeninách je zavedený pojem ekvivalentné protónové číslo

~
Z.

Štúdium pomocou BSE má význam pri nehomogénnych fázach (napr. zonálnych) mineráloch
a tiež pri polyminerálnych vzorkách. Pri tomto spôsobe registrácie získavame len kvalitatívnu
obrazovú informáciu (1).
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Výpočty kryštalochemických vzorcov
Pri REE XO4 sa pri prepočte mikroanalýz robil prepočet na 4 atómy kyslíka, pričom
celková suma pozícií A + X bola 2. Do pozície X (Σ=1) vstupujú prvky (S6+, P5+, As5+, Si4+) a
do pozície A (Σ=1) vstupujú všetky ostatné 4, 3, 2 mocné prvky. Pri prepočte mikroanalýz pre
arzenoflorencit sa predpokladalo, že obsahuje voľný H+ ión, ktorý je substituovaný
prostredníctvom reakcie REE3+ = M2+ + H+. Tento ión je na apikálnom kyslíku v PO4
tetraédri. Preto je počet atómov O v tomto tetraédri O = 4 – OH, takže je množstvo O vo
vzorci počítanom na bezvodej báze nevyčísliteľné. Z tohto dôvodu je potrebné vypočítať
počet atómov čo získame prepočtom na 6-katiónov vo vzorci (M2+, REE) + (Al, Fe) + P. REE
karbonáty boli prepočítané pomocou programu Formula. Pre synchysit-(Ce) CaCe(CO3)2F a
synchysit-(Y) CaY(CO3)2F, sa robila prepočet na 7 aniónov pričom počet katiónov je 4. Suma
atómov vstupujúcich na pozíciu C (S + P + As + C + Si) je rovná 2 a Σ aniónov (OH + F + Cl)
je 1. Celková suma oxidov sa pohybovala v intervale 98,08 – 100,94 hmot.%. Pri bastnäsite(Ce) Ce(CO3)F sa počítalo na 4 anióny a počet katiónov bol 2. Suma atómov v pozícii C (S +
P + As + C + Si) sa rovná 1, Σ aniónov (OH + F + Cl) je 1. Pri prepočte röntgenitu
Ca2(Ce,La)3 (CO3)5F3 , sa robil prepočet na 18 aniónov, pričom počet katiónov je 10. Suma
atómov v pozícii C (S + P + As + C + Si) je 5 a v pozícii (OH + F + Cl) je 3. Niektoré
analýzy synchysitu-(Ce,Y) boli prepočítané aj na 11 aniónov pre parisit-(Ce), ale nakoniec
sme uprednostnili výpočty pre synchysit z dôvodu presnejšej stechiometrie. V prípade REE
fluoridov sa robil prepočet na 1 katión. Analytické údaje boli v hmot.% prvkov a nie oxidov,
pretože sa jedná o fluoridy.

Výsledky a diskusia
Medzi silikátmi bohatými na As boli identifikované zirkón, torit, coffinit. Tieto
silikáty vystupujú vo forme idimorfných až hypidiomorfných kryštálov o veľkosti ~100 µm.
Vo väčšine prípadov sa vyskytujú ako uzavreniny v kremeni, pripadne na kontaktoch kremeňa
s albitom a muskovitom. V niektorých prípadoch na As-bohatý torit a zirkón majú na okrajoch
svetlejšie časti, ktoré sú naopak ochudobnené o As. Nerovnomerná distribúcia As sa v nich
prejavuje zvyčajne po puklinách, kde jednoduchšie dochádzalo k účinku As-bohatých fluíd
a k následnej rekryštalizácii. Chemickým zložením má vysoké obsahy As, do 0,052 apfu, čo
sú pravdepodobne doposiaľ najvyššie publikované údaje o zirkónoch. Pričom vstup As sa
riadi heterovalentnou substitúciou černovitového typu As5+ + REE3+ = Zr4+ + Si4+. Boli v ňom
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zaznamenané pomerne vysoké obsahy Th do 0,401 apfu, U do 0,086 apfu a Y 0,099 apfu.
Torit má široké pole miešateľnosti v rámci systému zirkón-torit/coffinit-xenotím/černovit.
Obsahy As sa pohybujú do 0,036 apfu., zatiaľ čo v coffinite do 0,16 apfu As. Medzi ďalšie
identifikované minerály radím arzenoflorencit-(Ce) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce
REE akcesorické minerály v hornine. Vystupuje vo forme idiomorfných až hypídiomorfných
kryštálov. Najčastejšie sa vyskytuje v intersticiálnych pozíciách v asociácii s REE karbonátmi,
menovite synchysitom-(Ce), bastnäsitom-(Ce) a REE fluoridmi (fluocerit-(Ce)), s ktorými je
zvyčajne uzavretý vo fluoritových žilách, alebo rozptýlený v puklinách v albite. Časté sú aj
prerastania s Y-arzenátmi (černovit). Chemické zloženie arzenoflorencitu- (Ce), obsahy As sa
v ňom pohybujú v intervale (0,231 – 0,332 apfu). Obsahy P sú v rozsahu (0,019-0,077 apfu),
pričom v substitučnom diagrame je výrazná substitúcia As vs. P približujúca sa k ideálnej línii
(Obr.1). Koncentrácie Sr sú v rozsahu (0,042 – 0,079 apfu), čo poukazuje na miešateľnosť v
systéme (Ce,Sr)Al3(PO4)2OH6 − XH2OX − (Ce,Sr)Al3(AsO4)2OH6 − XH2OX (Obr.2). Na obr.
3 vidno dôležitosť substitučného vzťahu 2Sr2+ + P5+ + O2 = Ce3+ + □ + As5++ OH−, t.j.
miešateľnosť s goyazitovou zložkou SrAl3 [(OH)6(PO3OH)(PO4)].

Obr.1 Zloženie REE fosfátov, až arzenátov a toritu, zirkónu, coffinitu a arzenoflorencitu v As vs. P substitučnom
diagrame. Plné čiary predstavujú ideálny pomer As : P = 1(zirkón, torit, coffinit, černovit, xenotím) a As : P=2
(arzenoflorencit).
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Obr. 2, 3 Zloženie arzenoflorencitu v štvorcovom klasifikačnom diagrame, kde je viditeľné obohatenie
o arzenogoyazitovú zložku, a porovnanie s inými svetovými lokalitami. Substitučný diagram zloženia
arzenoflorencitu v trojuholníkovom klasifikačnom diagrame Y + REESr - Ca, kde je zreteľná arzenogoyazitová
substitúcia SrAl3[(OH)6(PO3OH)(PO4)] ↔ SrAl3 [(OH)6(AsO3OH) (AsO4)] a tiež je pozorovateľná čiastočná
crandalitová (Ca) substitúcia.

Černovit-(Y) vystupuje vo forme idiomorfných až hypidiomorfných kryštálov o veľkosti ~20
µm. Obsahy As sú v rozsahu 0,762 – 0,929 apfu. Obsahy P sú do 0,16 apfu P, čo indikuje
nízky obsah xenotímovej zložky, obsah Th do 0,02 apfu a U je do 0,02 apfu . Vstup Th a U
do černovitu je riadený substitučnou reakciou Th4+(U4+) + Si4+ = REE3+ + P5+
(torit/coffinitová substitúcia). Medzi ďalšie sa vyskytujúce minerály patria ďalšie na Asbohaté minerály, ktoré priraďujeme k sekundárnym REE minerálom, zahŕňajúcim REE
fluorokarbonáty a hydroxylkarbonáty ako bastnäsit-(Ce), synchysit-(Ce) a synchysit-(Y) a
hydroxylkarbonáty ku ktorým patrí „ hydroxylbastnäsit-(Y)” a „ hydroxylsynchysit-(Ce)”. Vo
všetkých fluorokarbonátoch a hydroxylkarbonátoch sú obsahy As2O5 (< 7,35 hmot.%, do
0,115 apfu). K REE fluoridom, menovite patria fluocerit-(Ce), “yttrofluorit“ v ktorých boli
obsahy As pod detekčným limitom. Tuhý roztok hydratovaný xenotím-(Y) - černovit-(Y),
kryštály tohto tuhého roztoku vystupujú ako hypídiomorfné, miestami až ako alotriomorfné
zrná a nepravidelné agregáty o veľkosti ~100 µm, ktoré sa vyskytujú v puklinách. Tuhý roztok
má široké pole miešateľnosti medzi koncovými členmi. Obsahy As sa pohybujú v rozsahu
0,09-0,84 apfu, Th do 0,186 apfu a obsahy U sú do 0,081 apfu. Tieto vysoké obsahy Th a U sú
dôsledkom toritovej a coffinitovej substitúcie.

Závery
Vo vzorkách bola pozorovaná intenzívna alterácia postmagmatickými fluidami
bohatými na As, REE, CO2, F a H2O, ktorých teplota bola stanovená na 389±28oC (2). Za
primárne magmatické minerály môžeme považovať zirkón, xenotím, monazit, torit a coffinit.
Pričom najmä zirkón má zachovanú primárne magmatickú oscilačnú zonálnosť. Vysoké
obsahy Th, Y a U v zirkóne môžeme považovať za pôvodné z dôvodu, že zirkón je
izoštruktúrny s xenotímom, toritom a coffinitom, čo by svedčilo o ich primárne magmatickom
pôvode pričom obsahy As súvisia s postmagmatickými procesmi. Dve zistené generácie
černovitu považujem za sekundárne fázy, pričom černovit I. je pravdepodobne
rekryštalizovaný xenotím vplyvom As bohatých fluid a hydratovaný černovit II. (obohatený
o F a REE) je novotvorený minerál. Arzenoflorencit-(Ce), je novotvorený minerál. Jeho vznik
súvisí s nahradením monazitu, remobilizáciou LREE a fluid bohatých na As. Postmagmatické
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fluidá
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o remobilizované

REE,

pochádzajúce

z rekryštalizovaného monazitu a tiež zo xenotímu. Identifikované REE karbonáty vznikali
z roztokov bohatých na CO2, F, REE a H2O lúhovaním monazitu. Keďže v nich obsahy As
neboli identifikované, okrem hydroxylbastnäsitu-(Y), čo by mohlo znamenať, že vznikal ako
prvý zo skupiny vo finálnej fáze As bohatých fluid. V REE fluoridoch neboli zistené obsahy
As, z čoho vyplýva že prebiehala len remobilizácia REE a F bohatými fluidami. Pôvod As sa
predpokladá z dvoch zdrojov:
1. Ako interný zdroj z rozpadu arzenopyritu (As-autometasomatóza). Táto teória je
pravdepodobnejšia z dôvodu blízkeho výskytu významných akumulácií.
2. V prospech externého zdroja je na druhej strane fakt, že As bohaté zóny sa vyskytujú
len lokálne a v prípade metasomatózy by sa očakávala homogénnejšia distribúcia.
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Reverse structures inferred from the geological and structural mapping
(western part of the Krivánska Fatra Mts.)
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Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Geology and
Palaeontology, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovakia, sentpetery@fns.uniba.sk

Abstract
This paper deals with the reverse (south-vergent) structures observed in the western part of the
Krivánska Fatra Mts., developed during tertiary evolution of the Western Carpathians. Geological setting of the
Krivánska Fatra Mts. is interpreted on the basis of geological mapping and observation of mesoscopic and map –
scale structures. Paleotectonic nappe structure of the study area was strongly affected and overprinted by
younger tectonic event, which led to the formation of the present geological setting. Geological structure is
typical by NE – SW oriented compression structures with the top to the S – SE tectonic displacement. In one
place is possible to date this event – south-vergent backthrusting the soonest after the Paleogene.

Key words: geological mapping; reverse structures; tectonics; Krivánska Fatra Mts.

Introduction and main goals

Krivánska Fatra Mts. is situated in the northern part of the Central Western
Carpathians within the Tatra-Fatra mountain belt. Position of the Krivánska Fatra Mts. is
attractive due to immediate tectonic contact with the Pieniny Klippen Belt – an extremely
complicated tectonic zone at the boundary of the Externides and the Internides of the Western
Carpathians. Despite all this, since 1979, a minimum attention was pay to this territory. For
the tectonic interpretation of this area without drilling, not many previous geophysical survey
and quarries, revision of a geological map was necessary. The paper describes geological and
structural setting of the western part of the Krivánska Fatra Mts. obtained from detail
geological and structural mapping.

Results and its interpretation

According to the geological mapping at the scale 1: 10 000, on the geological structure
of the studied area participate all three major tectonic units of the Central Western
Carpathians – Tatricum, Fatricum and Hronicum Unit, and locally also Manín Unit and
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sediments of the Central Carpathian Paleogene Basin (CCPB) „Fig. 1“. The bedding planes
generally dipping to the N – NW, the general strike of structures is NE – SW.

Jedľovina area and locality “Rudy”

Distribution of the litostratigraphic members in this area is reduced, due to they
localization on emerged south-western block separated by the tectonic line of Kúrska dolina
valley fault. In the northern ridge of Jedľovina, there is a steeply northwest –dipping syncline
filled with Tatric sedimentary cover formations. This structure is overthrusted by the
Cretaceous Mráznica Fm. of the Fatricum tectonic unit „Fig. 1“. A part of this area is also
locality by local folks called – “Rudy”. Locality “Rudy” probably represents separated fault
block of the Manín Unit, which has been transported by south-vergent thrust faults over the
sediments of the CCPB during Neoalpine (Miocene) period of the Western Carpathian
tectonic evolution [1].

Prostá area

The area is located in the surroundings of Prostá (1144 m. s. l.), between Kúrska and
Belianska dolina valley. Gently corrugated formations of the Tatric sedimentary cover are
only internally deformed. More expressive deformations are noticeable in the Triassic
complexes of the Fatricum tectonic Unit. In the northern ridge of Prostá, the map–scale
duplex structure occurred within Middle Triassic carbonates representing competent layer and
Late Triassic variegated claystones and sandstones as an incompetent detachment layer „Fig.
3“. Massive character of the carbonates and the disintegration of the Carpathian Keuper Fm.
do not allow the direct observation on outcrops. This structure can be recognized only from
the map view. Interesting from the tectonic point of view is position of the structurally
uppermost Hronicum tectonic Unit, which directly overlies Jurassic limestone of the Tatric
sedimentary cover without presence of the Fatricum between.

Príslopok area
Most deformed area is situated in the surrounding of Príslopok (1141 m. s. l.). Unlike
previous researches [2], as a Fatricum Unit are considered only Jurassic limestone situated at
the top of Príslopok in the form of the tectonic outlier. The displacement/nappe sole is defined
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by tectonic contact with Lučivná Fm. (uppermost member of the Tatricum Unit) accompanied
by tectonites/rauhwackes. The rest of area is built up by Tatricum Unit. As well as in Prostá,
the strongest deformation suffered again Triassic complexes. Because of various rheological
properties, interaction between Middle Triassic carbonates and Late Triassic Carpathian
Keuper Fm. originated a number of steeply stacking reverse faults „Fig. 3“. Towards to close
of Belianska dolina valley, bedding planes of carbonates increases their dip sporadically to
sub-vertical. Where the younger rocks occur, these faults intersect the whole sequence of the
Tatric sedimentary cover. The most complex structure is exposed in the saddleback between
Prostá and Príslopok. The granites of the Tatric crystalline basement are situated in direct
contact with uppermost lithostratigraphic member of the Tatricum Unit - the Lučivná Fm.
This tectonic contact continues in the NE and SW direction to the Belianska and Kúrska
dolina valley. Most likely, this structure can by interpreted as a northwest dipping reverse
fault, although the granites are without visible structural features which could verify this
assumption. However, within the Mesozoic complexes of the Príslopok area are recorded
almost entirely structures indicating massive contraction in the NW – SE direction, which
may also correspond with the emergence of this crystalline basement structure. Continuation
of this structure can be found towards the southwest, between Kukurišova and Prostredná
dolina valley. Mutually folded Early Triassic quartzite and crystalline basement of the
Tatricum Unit form a northeast plunging brachyanticline with SW – NE oriented fold axis.
This structure is cut from the northwest by steep reverse fault and structurally overlaid by
crystalline basement granites „Fig. 3“.

Conclusions and Discussion

Revision of geological map in the western part of the Krivánska Fatra Mts. revealed
several structures important for tectonic reinterpretation of this area. Reduction or squeeze out
of younger members of the Tatricum Unit (Late Jurassic and Cretaceous sediments) is
considered as a result of the Paleoalpine thrusting [2]. It could be accepted, however upper
members of the Tatric sedimentary cover including the Lučivná Fm., are situated directly
beneath Fatricum nappe sole in many places. Late Jurassic Ždiar Fm. is missing here probably
primarily. Reduction of Fatricum Unit rise westward. It is probably associated with the faults
parallel with the main valleys (Kúrska and Belianska dolina) and approximately perpendicular
to general strike of structures. The various structures described above are restricted by these
faults and generally do not continue into the adjacent blocks, although the origin and age of
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their formation should be identical. These faults can be interpreted as “compartmental faults”,
at least initially, because deformation within individual segments has been achieved in
different ways. Of course, these faults have been later, and probably to present days, active as
a normal faults, as is apparent from the geological map and kinematic indicators recorded on
slickenside surfaces in some valleys.
Typical for the tectonic setting is the folds and thrusts/faults style of structures, with the
general SW – NE oriented fold axis and fault strikes. The direction of tectonic displacement
along these structures is generally top to the southeast. Except duplex structure in Prostá area,
these structures are mostly steeply dipping and movements on them were not very far –
reaching. This geometric arrangement is in harmony with the accepted existence of positive
flower structure in the Varín segment of the PKB [e. g. 3, 4] and its influence to the
geological setting of the Krivánska Fatra Mts. recorded as back-thrusting [e. g. 5]. It is not
entirely clear, whether such steep reverse faults could be formed primarily, or whether the
movements take place over reactivated older failures. If so, predisposed normal fault planes
were most probably active during the Paleogene extension regime, which is connect with
transgression of the Paleogene strata over the paleoalpine structure [c. f. 6].
The only one place in the study area, where is possible to date the formation of present
geological setting, is locality Rudy. On the basis of the position of Mesozoic rocks above the
Paleogene sediments, we can set this tectonic event – south-vergent thrusting, soonest after
the Paleogene. Following this fact, as well as knowledge acquired from the works of other
geologists working in the surrounding areas, processes and events responsible for the
overprinting of the paleoalpine nappe structure of the Krivánska Fatra Mts., probably
launched during the Early Miocene.
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Fig. 1 Geological map and explanations of the western part of the Krivánska Fatra Mts.

Fig. 2 Structural cross-section B – B´ (explanation as in Fig. 1), modified after Sláviková (2008)
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Fig. 3 Cross-section A – A´, and cross sections across the area of Prostá and Príslopok (explanation as in Fig. 1)
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Abstract
Xenotime-(Y) with the highest content of Gd so far observed in this mineral was found in the metavolcanites of
the Bôrka Nappe, Western Carpathians, Slovakia. It is in form of discrete crystals (up to 70 µm in size) Xenotime
is usually enclosed in recrystalized volcanic glass which composed of microcrystalline quartz and white mica in
association with zircon, monazite and apatite. Xenotime crystals show a concentric zoning in BSE. Central parts
of the crystals are represented by xenotime I, which is enriched in Gd (up to 18 wt.% Gd2O3); (Gd3+ (0.21 apfu)
and darker irregular rims are represented by xenotime II with the maximum content of Gd up to 3 wt.% Gd2O3;
(Gd3+ (0.04 apfu).

Key words: Xenotime; Gadolinium; Post-orogenic; Metavolcanites; A-type
Introduction
Xenotime (Y, HREE)PO4, together with zircon, monazite and apatite, is relatively
common orthophosphate mineral in metamorphic and igneous rocks (e.g. [1], [2], [3], [4],
[5]). As monazite and zircon, xenotime may accommodate significant concentrations of rare
earth elements. Xenotime-(Y) normally shows low contents of heavy rare-earth element
(HREE) and negligible concentration of their light counterparts (LREE). Because of the
similar ionic radii, rare earth elements (REE) may easily substitute for Y. However,
occurences of xenotime with increased quantities of individual HREEs are rather [6]. There
are also few occurences with moderate enrichment in Dy and Gd [7], [8]. The study
documents the occurence of xenotime-(Y) with the highest content of Gd ever reported in this
mineral, from the Permian metavolcanites of the Bôrka Nappe, Western Carpathians,
Slovakia.

Geological setting
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 [9]. The Permian metasediments of the Bôrka Nappe,
which were defined as the Bučina Formation and Jasov Formation [9], consist of siliclastic
sediments associated with the huge mass of rhyolite-dacite volcanoclastics and volcanites in
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places. Their relationship to the underlying Lower and Upper Paleozoic rock complexes of the
Southern Gemericum is tectonic in all respects. Chemical monazite dating from the Permian
metavolcanites and metavolcanoclastics of the Bôrka Nappe records the Late Jurassic and
Early Cretaceous tectonothermal overptinting [10].

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
Vencouver, Canada.
Xenotimes were analyzed with use of electron microprobe Cameca SX-100 at the
Department of Microanalysis, State Geological Institute of Dionýz Štúr (Slovak Geological
Survey) in Bratislava. All studied minerals were analyzed in polished thin sections. The
analytical conditions suitable for the xenotime have to meet some compromising measurement
conditions between reaching up sufficient number of counts, measuring time and the degree of
contamination of the analysis place. Accelerating voltage 15 KV was used which is sufficient
for REE, Th, U, Pb lines excitation. It is less harmful for contamination of the analysis place
and for the ZAF correction factors that are lower in the case of 20 KV. Lead 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 the sufficient counts for statistics. 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, As-GaAs2 and Si, Al with TAP analyzing crystal. X-ray Kα lines were used
for Si, Al. Mα lines were used for Th, Pb and Mβ lines for U, La and Lβ line for REE
elements. Existing interferences between REE elements and PbMα-YLγ1 and UMβ-ThMγ1
were corrected with an empirical correction factor.

Petrology and geochemical character
The Bôrka Nappe Permian metavolcanites and metavolcaniclastics have dominant
felsitic and vitroclastic character. Related metavolcaniclastics contain a little amount of
deformed relics of quartz, as well as abundant fragments of felsites and recrystallized volcanic
glass. Newly formed metamorphic mineral assemblage is represented by the fine-grained
aggregate of +quartz + muscovite ± chlorite ± albite. Zircon, monazite, xenotime, apatite, and
Fe-Ti oxides are present as accessory minerals.
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As a consequence of metamorphic alteration that presumably modified their chemistry,
particularly the content of fluid mobile elements such as K, Na, Si, Rb and Cs, the use of
classification based on mobile elements (TAS) has been considered unreliable. Therefore, a
diagram based on relatively immobile elements Nb/Y vs. Zr/TiO2 [11] was preferred for
classification purposes. The volcanites are alkaline and rhyolitic in character, with SiO2
contents ranging from 68.06 to 72.61 wt. %, and fall into peraluminous suite (A/CNK = 2.27
– 2.42; A/NK = 2.30 – 2.49). Very high K2O/Na2O ratio is a result of secondary alteration
processes. Volcanic rocks are generally characterized by extremely low CaO (0.04 – 0.06 wt.
%), MgO (from 0.68 to 1.04 wt. %) and relative low Fe2O3t (average 2.9 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 (normalizing values after [12]); the rhyolites are enriched in light REE, and
have relatively unfractionated heavy REE with (LaN/YbN) Σ(La/Yb)n= 5.75 and Σ(Gd/ Lu)n =
1.38. These features, together with the distinct negative Eu-anomaly (Eu/Eu* = 0.36 are
typical for A-type magmatites. Based on Y/Nb ratios, which ranges from 2.3 to 2.6 in all
studied samples, the Bučina Formation rhyolites correspond to A2-subtype, which could
indicate the post-collisional (post-orogenic) magmatic environment [13]. According to Eby’s
interpretation this magmatic subtype consists of granites emplaced in a variety of tectonic
environments, including post-collisional, post-orogenic and anorogenic settings. Negative Nb
anomalies are a common feature of igneous rocks formed in destructive margin settings and
derived from arc crust .Bučina formation represent a rift-related post-collisional A2-subtype
magmatism [13] connected with the Variscan post-orogenic extension and thermal relaxation.
This coincides with former results of [14] based on zircon typology.
Ytrium concentration in majority of studied monazites is relatively low (between 0.3 –
0.5 wt.% Y2O3) suggesting subordinate xenotime-type substitutions. The majority of the
monazites from the Permian acid metavolcanic rocks records an Alpine tectonothermal event
around ca. 148 ± 8 Ma. Alpine age data divided according to the statistical modeling present
two successive sub-events yielding ages of 167 ± 12 and 136 ± 10 Ma. [10].

Results
Xenotime-(Y) occurs typically as discrete subhedral to anhedral crystals with grain
sizes up to 70 µm. Some of the xenotime crystals intergrowth with euhedral crystals of zircon,
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but in most cases only irregular residue of zircon crystals are visible in the xenotime crystals
cores. Xenotime crystals, in association with more frequent monazite crystals (usually 10 µm
in size), occurs mainly in, which are formed by association of apatite, monazite and xenotime.
Internally, all of the xenotime grains are distinctly heterogenous, and they usually display
concentric zoning. In the BSE, central parts of the xenotime crystals are much more brighter
than irregular outer rims of the crystals.
It is due to distinctly different chemical composition between these two zones.
Brighter xenotime I (Xtm I) is evidently enriched in the content of Gd (up to 17.9 wt.%
Gd2O3); (Gd3+ 0.21 apfu) and Dy (up to 10.4 wt.% Dy2O3); (Dy3+ 0.11 apfu), and naturally
impoverished in the content of Y (min. 30.8 wt.% Y2O3); (Y3+ 0.59 apfu). On the other hand,
darker rims of xenotime II (Xtm II) have content of (~ 2 wt.% Gd2O3); Gd3+ (0.025 apfu)
comparable to those reported in the literature. Transition between Xtm I and Xtm II is sharp,
clearly observed in the BSE. Similarly the textures of xenotime I and II are different. On the
contrary, Xtm II is much more homogenous and display only minor variations in the cation
contents. Only exception represents monazite crystals, which typically occurs along the
margins of xenotime grains, and in several grains monazite intergrowth with Xtm II.
Concentrations of LREE are typically low in xenotime I and II, with the exception of
Sm (up to 3.1 wt.% Sm2O3), which is slightly elevated especially in Xtm I with the highest
concentrations of Gd. Concentrations of Sm are gradually decreasing with decreasing content
of Gd, from Xtm I (up to 3.1 wt.% Sm2O3 and up to 17.9 wt.% Gd2O3) to Xtm II (with ~ 0.3
wt.% Sm2O3 and ~ 2 wt.% Gd2O3). The Y2O3 content ranges from 29.4 wt.% Y2O3 in Xtm I,
up to 45.2 wt.% Y2O3 in Xtm II and correlates inversely with the HREE content.
Concentrations of HREE are typically higher compared to the LREE in xenotime. The content
of Gd in Xtm I ranges from 7.5 wt.% Gd2O3; (Gd3+0.09 apfu) up to 17.9 wt.% Gd2O3; (Gd3+
0.21 apfu). Majority of the analyses display content of Gd averaging about 15 wt.% Gd2O3;
(Gd3+ 0.17 apfu). The highest contents of Gd in Xtm I are concentrating in small irregular
zones (up to 10 µm in size) along the margins of Xtm I, usually at vicinity with Xtm II.
Another elevated REE in Xtm I is Dy, which is ranging from 6.1 up to 10.4 wt.% Dy2O3;
(Dy3+ 0.07 – 0.12 apfu). On the other hand, Xtm II contain less of Dy, ranging from 3.8 up to
5.8 wt.% Dy2O3; (Dy3+ 0.04 – 0.06 apfu). Remarkable is that, the content of Dy is increasing
up to its maximum with elevating amount of Gd, approximately to the value of 10.5 wt.%
Gd2O3; (Gd3+ 0.11 apfu). Subsequently, with the following increase of Gd (up to 17.9 wt.%
Gd2O3); (Gd3+ 0.21 apfu), the content of Dy is gradually decreasing. Another REEs in
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xenotime which are depending on the Gd content are Er and Yb. Er simultaneously with Yb
(2.6 – 5.1 wt.% Er2O3; (Er3+ 0.03 - 0.06 apfu), 1.7 – 5.2 wt.% Yb2O3; (Yb3+ 0.02 – 0.06 apfu)
respectively) are decreasing with increasing content of Gd.

Conclusion
Xenotimes from Permian metavolcanites of the Bôrka Nappe, Western Carpathians
(Slovakia), document the occurence of with the highest concent Gd ever (up to 18 wt.%
Gd2O3); (Gd3+ 0.21 apfu). Central parts of the crystals are represented by Gd-rich xenotime I,
whereas Gd-poor xenotime II (up to 3 wt.% Gd2O3; (Gd3+ 0.04 apfu) forms irregular
overgrowths. Origin of xenotime I is probably connected with Upper Jurassic [10] HP/LT
metamorphism (ca. P ≥ 1,3 Gpa, T ̴ 550°C) [14], and Cretaceous [10] LP/HT metamorphic
(ca. P ̴ 0,5 Gpa, T ̴ 400°C) [14] overprint caused precipitation of xenotime II.
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Petrografická a geochemická charakteristika metabazaltov príkrovu Bôrky
v oblasti medzi Kobeliarovom a Vyšnou Slanou
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Abstrakt
Práca prináša stručný prehľad výsledkov petrologického a geochemického výskumu metabazaltov
z viacerých litostratigrafických jednotiek príkrovu Bôrky v SZ časti Spišsko-gemerského rudohoria. Táto oblasť
je z geologického hľadiska typická vysokotlakovo-nízkoteplotnou (HP/LT) metamorfózou, predstavovaná fáciou
modrých bridlíc s indexovým minerálom sodným amfibolom - glaukofánom. Horniny bohaté na glaukofán –
glaukofanity sa zväčša tvorili na úkor efuzívnych bazaltov. Nasvedčuje tomu reliktne zachovaná intersertálna či
ofitická štruktúra, ale aj výsledky testovania v príslušných klasifikačných diagramoch. Pomocou rôznych
diskriminačných diagramov sme dokázali, že v predmetamorfnej podobe HP/LT metamorfóza je pravdepodobne
výsledkom zatiahnutia do zóny subdukcie a v prípade hačavskej formácie aj rýchlej exhumácie. Metabazalty
kobeliarovskej a steinbergskej formácie boli exhumované pomalšie, následkom čoho došlo v ich metamorfnej
evolúcii k retrográdnej metamorfóze do fácie zelených bridlíc. Subdukcia a exhumácia boli spojené so
uzatváraním meliatskeho oceánu vo vrchnej jure (150-160 Ma).

Kľúčové slová: príkrov Bôrky; glaukofanit; geochémia; HP/LT metamorfóza
Úvod a formulácia cieľa
Príkrov Bôrky je z pohľadu súčasného poznania geologicky a petrologicky veľmi
atraktívna oblasť. Nami skúmaná časť tejto jednotky sa nachádza v západnej časti Spišskogemerského rudohoria, v oblasti nižnoslanskej depresie, v priestore medzi obcami
Kobeliarovo, Brdárka a Vyšná Slaná severozápadne od Rožňavy. Je významná predovšetkým
dvomi charakteristickými črtami: pomerne veľkým rozšírením metamorfovaných bázických
hornín

a

prítomnosťou

vysokotlakovej

–

nízkoteplotnej

(HP/LT)

metamorfózy

reprezentovanej horninami fácii modrých bridlíc. Indexovým minerálom tejto fácie sú sodné
amfiboly riebeckitovo – glaukofánového radu.
Príkrov Bôrky je súčasťou meliatika. Podľa pôvodnej definície [1] sú glaukofanity
súčasťou mezozoickej hačavskej formácie, kým pravdepodobne permská jasovská formácia,
taktiež postihnutá HP/LT metamorfózou, glaukofanity neobsahuje. Hoci v minulosti už boli
skúmané ako otázky geochémie glaukofanitov [2] aj HP/LT metamorfózy, boli obmedzené
len na niekoľko typových lokalít hačavskej formácie. Publikovanie novej predbežnej schémy
litostratigrafického členenia príkrovu Bôrky [3] poukázalo na prítomnosť viacerých
litostratigrafických jednotiek ako aj na zložitejší polyštádijný vývoj metamorfózy.
Publikovanie novej predbežnej schémy litostratigrafického členenia príkrovu Bôrky [3]
poukázalo na prítomnosť viacerých litostratigrafických jednotiek ako aj na zložitejší
polyštádijný vývoj metamorfózy. Cieľom tejto práce bolo zostaviť ucelený pohľad na
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petrologickú, litologickú a geochemickú charakteristiku metabazitov z jednotlivých
vyčlenených formácií a to najmä tých, o ktorých sa dá predpokladať, že sú oceánskeho
pôvodu. Dôraz sa kládol na metamorfný vývoj a geochemickú charakteristiku metabazitov
a ich rozdiely medzi novovyčlenenými formáciami.

Materiál a metódy
Pri výbere vzoriek sme sa zamerali na metabazalty vyskytujúce sa v už spomenutej
oblasti príkrovu Bôrky a to ako na typy zmenené na glaukofanity, tak aj na typy
metamorfované vo fácii zelených bridlíc. Keďže predmetom tejto práce bolo zisťovanie
a definovanie petrografických a tiež geochemických typov metabazaltov vo vymedzenej
oblasti príkrovu Bôrky, hlavnými výskumnými metódami bolo terénne štúdium a
petrografický výskum kombinovaný so štúdiom minerálneho zloženia petrologicky
významných minerálov a skúmaním celohorninovej distribúcie hlavných a stopových prvkov.
Pozornosť bola sústredená na výskum hornín hačavskej a kobeliarovskej formácie, ktoré sú na
skúmanom území dominantne zastúpené, ostatné boli skúmané z dôvodov komparácie.
Vzorky boli podrobené detailnému mikroskopickému výskumu, následne z nich boli vybrané
charakteristické typy a tieto vzorky boli podrobené ďalšiemu najmä chemickému výskumu.
Ten prebiehal na elektrónových mikroanalyzátoroch JEOL 733 a CAMECA SX 100 u štúdia
minerálnych fáz a metódami ICP-MS, ICP-AES, INAA a FAAS.

Výsledky a diskusia
Z našich výsledkov petrografického, mineralogického a geochemického štúdia
metamorfovaných bázických hornín skúmanej oblasti sa ukazuje pomerne veľká rôznorodosť.
Táto rôznorodosť sa týka petrografickej variability východiskového materiálu (protolitu), jeho
metamorfnej

histórie

a

tiež

geochemických

charakteristík

protolitu.

Hlavnými

litostratigrafickými jednotkami príkrovu Bôrky „Tab. 1“ zastúpenými v skúmanej oblasti,
ktoré obsahujú metabazity, sú v zmysle novej litostratigrafickej klasifikácie [3] hačavská a
kobeliarovská formácia. O oboch sa predpokladá, že majú charakter melánže, kde v prostredí
rôznych typov bridlíc sú umiestnené bloky prevažne metabazitov a kryštalických vápencov.
Podobný charakter má aj steinbergská formácia a jaklovecká formácia meliatika, ktorých
metabazity sme používali pre porovnanie. U všetkých spomínaných formácií sa predpokladá
mezozoický vek. Nižnoslanská formácia meliatika, ktorá skôr charakter vulkanickosedimentárnej jednotky tvoriacej pravdepodobne v príkrove Bôrky samostatný čiastkový
príkrov, resp. šupinu a je zrejme paleozoického veku [3]. Pre porovnanie sme využili aj
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geochemické údaje pre metabazity dúbravskej formácie, a to z dôvodov, že dosiaľ sú tieto
horniny považované geologickou komunitou považované za identické s horninami
kobeliarovskej formácie. Metabazalty jakloveckej formácie meliatika s.s. sa uplatnili pri
komparácii ako horniny v rámci meliatika najbližšie k typickým oceánskym N-MORB [4].
Tab.1 Zloženie jednotiek skúmanej oblasti
Meliatská jednotka (Meliatikum)
Príkrov Bôrky
Meliatská superjednotka

Hačavská Fm., Kobeliarovská Fm., Nižnoslanská Fm., Jasovská Fm., Bučinská Fm.,
Rudnícka Fm.
Jaklovecká Fm., Meliatská Fm. (s.s.), Ofiolitová Fm. údolia Bodvy, Darnó Fm.

Na ilustráciu rozdielov v metamorfnom vývoji medzi metabazaltami jednotlivých
listratigrafických formácií príkrovu Bôrky sme využili variabilitu v zložení prítomných
amfibolov. Tie boli podrobené štúdiu minerálnych fáz a chemické zloženie bolo analyzované
metódami ICP-MS, ICP-AES, INAA a FAAS. Distribúcia Al a Na na jednotlivých
jednotlivých pozíciách amfibolitovej štruktúry závisí od fyzikálnych podmienok kryštalizácie.
AlIV a (NaA + NaM4) klesajú s klesajúcim stupňom metamorfózy [5], NaA rastie s teplotou [5] a
NaM4 a AlIV rastú s tlakom pri konštantnej teplote [6]. Na základe týchto skutočností bol
vytvorený diagram AlIV vs. NaM4 [6] ktorý rozdeľuje amfiboly na sodné, sodno-vápenaté
a vápenaté podľa novej klasifikácie Leake et al. (1997). Tento diagram taktiež slúži ako
približný barometer metamorfných procesov. Z diagramu „Obr. 1“ môžeme vyčítať, že
amfiboly hačavskej a nižnoslanskej formácie sú prevažne sodné, a dokumentujú vysokotlaký
typ metamorfózy. Amfiboly ždiarskej formácie predstavujú prevažne vápenaté členy
s niekoľkými výnimkami z Na-Ca aj Na amfibolov, ktoré sú zachované v podobe pomerne
vzácnych reliktov. V steinbergskej formácii sú pomerne rovnomerne zastúpené všetky členy
Na – Ca amfibolového radu, s najhojnejším zastúpením v spodnej časti poľa Na – Ca
amfibolov.

Obr. 1 Diagram AlVI vs. NaM4 podľa Browna (1997). Klasifikuje amfiboly na sodné, sodno – vápenaté
a vápenaté.

1715

GEOLÓGIA

V grafe „Obr. 2“ vidíme zaradenie jednotlivých meraní vo vzorkách s amfibolmi
v klasifikačnom diagrame podľa Leake et al. (1997). Môžeme si všimnúť jemne stúpajúcu
tendenciu zvyšovania Mg/Mg + Fe2+ so zvyšujúcim sa Fe3+/Fe3+ + AlVI. Vidíme že vo väčšine
vzoriek je zastúpený feroglaukofán – glaukofán, zatiaľ čo riebeckit takmer úplne chýba.
Taktiež si môžeme všimnúť, že v týchto vzorkách je Fe2+ prednostne viazaný na
feroglaukofán, zatiaľ čo Mg je sústreďovaný do Mg-riebeckitu. Riebeckit na rozdiel od
glaukofánu je stabilný v relatívne širšom rozsahu p, T podmienok. V podmienkach
subdukčnej HP/LT metamorfózy vzniká už v jej iniciálnom nízko stupňovom štádiu [7] a so
zvyšujúcim sa metamorfným stupňom sa zloženie tvoriaceho sa amfibolu presúva smerom ku
glaukofánu [5]. Pri retrogresii zostáva zachovaný ako reliktný minerál, dokazujúci uplatnenie
sa HP/LT štádia pri metamorfnej evolúcii horniny, čo je prípad kobeliarovskej a steinbergskej
formácie.

Obr. 2 Klasifikačný diagram Na amfibolov podľa Leake
et al. (1997). Hačavská formácia VVS-6, VVS-16,
Ždiarská formácia VVS-41, Steinbergská formácia FD216, FD-341, FD-345, FD-350, Nižnoslanská formácia
VVS-57 a VVS-113.

Obr. 3 Diagram používaný na interpretáciu
petrografických typov metavulkanitov, Winchester,
Floyd, (1977), upravené podľa Pearce et al.(1995).

Primárny charakter metamorfovaných bázických bol sledovaný na základe grafov
Winchestra a Floyda (1977) „Obr. 3“ založených na pomeroch prvkov málo pohyblivých pri
metamorfóze. Vzorky z hačavskej a dúbravskej formácie spadajú v oboch grafoch do polí
bazaltov, resp. blížia k hraniciam alkalických bazaltov, podobne ako vzorky jakloveckej
formácie. Metabazity nižnoslanskej formácie predstavovali primárne skôr andezitický bazalt
až andezit.
Na charakterizovanie geochemických typov metabazaltov v skúmaných formáciách
príkrovu Bôrky sme použili diagram 3Tb-Th-2Ta [6] „Obr. 4“

badať podobné trendy

u hačavskej formácii od IAT k BABB, u dúbravskej formácii pozíciu v kontinentálnych
tholeitoch, medzi E-MORB a CAB. Nižnoslanská formácia má opäť trend od CAB k EMORB.
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Obr. 4 Diskriminačný diagram metavulkanitov podľa Cabanis (1986) in Cabanis & Thieblemont (1988).

Z uvedených vybraných grafov môžeme posúdiť spoločné aj rozdielne znaky
horninových komplexov príkrovu Bôrky. Na rozdiel od pôvodných predstáv o jednofázovom
progresívnom HP/LT štádiu metamorfózy a jednej, v tomto prípade hačavskej formácii [1],
existujú medzi metamorfovanými bázickými horninami príkrovu Bôrky v nami skúmanej
oblasti významné rozdiely v petrografických charakteristikách, metamorfnom vývoji a ako
vidieť z diskriminačných diagramov, aj v geochemických charakteristikách, čo bolo aj
pôvodným impulzom pri vypracovaní nového členenia do jednotlivých formácií. Naznačujú
rozdielne podmienky a prostredie vzniku týchto hornín, ktoré tak môžu predstavovať materiál
odlišnej genézy. Petrografické štúdium metamorfovaných bázických hornín hačavskej
a kobeliarovskej formácie preukázalo, že predmetamorfnej podobe predstavovali bazalty,
pričom sa vo väčšine skúmaných vzoriek zachovala v reliktnej podobe štruktúra intersertálna,
ofitická či doleritická. Podstatným rozdielom medzi metabazaltmi hačavskej a kobeliarovskej
formácie spočíva v ich rozdielnom metamorfnom vývoji. Minerálne paragenézy v horninách
hačavskej formácie ukazujú na ich vysokotlakovú-nízkoteplotnú (HP/LT) metamorfózu bez
znakov významnejšej retrográdnej premeny. Hlavnými metamorfnými minerálmi sú Naamfibol, glaukofán, albit, epidot, chlorit, svetlá sľuda, titanit, menej karbonát a pyrit. Granát
je známy len z oblasti Hačavy. P,T podmienky HP/LT metamorfózy v horninách hačavskej
formácie príkrovu Bôrky odhadol Faryad (1995) na 9 – 12 kbar a 380 – 460°C resp. 8 – 11
kbar a 380 – 420°C a zodpovedajú všeobecne prijatej predstave o väzbe tejto metamorfózy na
prostredie zóny subdukcie [6] spojenej s uzatváraním meliatskeho oceánu vo vrchnej jure
(150-160 Ma) [8, 9]. Horniny kobeliarovskej formácie boli z HP/LT metamorfného štádia
retrográdne metamorfované do nízkotlakovo/nízkoteplotného (LP/LT) štádia fácie zelených
bridlíc. Minerálna paragenéza je tvorená Na-aktinolitom, albitom, chloritom, karbonátom,
svetlou sľudou a titanitom. Tlakové podmienky tohto štádia možno odhadnúť na cca 3 kbar.
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Záver
Vychádzajúc z protolitu, geochemických charakteristík

a metamorfnej evolúcie

skúmaných metabazaltov je možné predpokladať, že metabazalty geochemicky blízke BABB
boli pôvodne súčasťou subdukovanej dosky zaoblúkového bazénu. Ich progresívna
metamorfná evolúcia v HP/LT podmienkach je zrejme výsledkom zatiahnutia do zóny
subdukcie a rýchlej exhumácie. Metabazalty kobeliarovskej a steinbergskej formácie boli
exhumované pomalšie následkom čoho podľahli retrográdnej premene do fácie zelených
bridlíc. Metabazalty nižnoslanskej formácie reprezentujú starší komplex na okraji pôvodného
oceánu, ktorý bol zatiahnutý do zóny subdukcie [3]. Odlišné petrografické a geochemické
charakteristiky hornín dúbravskej formácie nevylučujú možnosť, že do príkrovu Bôrky
nepatria.
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1/9213/02 a APVV-0571-06. Ďakujem môjmu školiteľovi Doc. RNDr. Petrovi Ivanovi, CSc.
za odbornú pomoc.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Mello J., Reichwalder P., Vozárová A., (1998) Slovak geol. Mag., 4, p. 261

[2]

Ivan, P., Kronome, B., (1996) Mineralia slov., 28, č. 1, p. 26

[3]

Ivan P. (2007) Geochémia v súčasných vedách. Cambelove dni, 2007. Bratislava, p.
42

[4]

Ivan P. (2005) Mineralia slov., 36, 2, Geovest., 11

[5]

Ivan, P. (2009): Acta Geol. Slovaca, p 18

[6]

Brown E.H. (1977) J. Petrol., 18, p. 53

[7]

Sakakibara, (1990) J. Petrol, 32, p. 333

[8]

Maluski H., Rajlich P., Matte Ph. (1993)

40

Ar – 39Ar dating of the Inner Carpathians

Variscan basement and Alpine mylonitic overprinting, Tectonophysics 313
[9]

Dallmeyer D., Brown M., Grocoa J., Taylor G.K., Treloar. P. (1996) J. Geol. 103, p.
19

1718

GEOLÓGIA

SEIZMICKÁ INTERPRETÁCIA A STANOVENIE
UHĽOVODÍKOVÝCH PERSPEKTÍV V MORAVSKEJ ČASTI
VIEDENSKEJ PANVY
Zuzana Weissová
Slovenská akadémia vied, Geologický ústav, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovenská
republika; geolzuzu@savba.sk

Abstrakt
Severná – moravská časť viedenskej panvy patrí k najpreskúmanejším regiónom v strednej Európe
z hľadiska vyhľadávania ložísk uhľovodíkov. Realizácia moderných prieskumných metód, najmä 3D
seizmických meraní, však umožňuje objavy nových ložísk uhľovodíkov aj v relatívne vysoko preskúmaných
oblastiach.
Stanovenie perspektív výskytu nových ložísk uhľovodíkov na základe interpretácie novorealizovaných
3D seizmických meraní a korelácie karotážnych meraní priľahlých vrtov v záujmovej oblasti, t.j. na styku
moravskej ústrednej priehlbne a západných svahov hodonínsko – gbelskej hraste, je jedným z hlavných cieľov
práce.
Na štruktúre, ktorá sa ukazuje ako najperspektívnejšia je vypracovaná geologická časť projektu
navrhovaného vrtu a súčasne sú vypočítané predpokladané zásoby uhľovodíkov.

Kľúčové slová: viedenská panva; 3D seizmika; karotáž; hodonínsko – gbelská hrasť; geologická
interpretácia; uhľovodíky

Úvod a formulácia cieľa
Viedenská panva sa nachádza v severo – západnej časti panónskeho panvového
systému, kde prekrýva styk geologických jednotiek Východných Álp a Západných Karpát [1].
Rozprestiera sa na území Slovenska, Rakúska a Českej republiky. Záujmovým
územím je severovýchodná časť hodonínsko – gbelskej hraste a východná časť moravskej
ústrednej priehlbne. Študované územie sa rozprestiera v Českej republike, juhozápadne od
mesta Hodonín pri štátnej hranici so Slovenskou republikou.
Cieľom práce bolo riešenie geologickej stavby záujmovej oblasti a zostrojenie máp
významných stratigrafických horizontov na základe interpretácie 3D seizmických meraní
a korelácie karotážnych diagramov vrtov. Na tomto základe boli vytypované perspektívne
oblasti z hľadiska prípadných akumulácií uhľovodíkov.
Materiál a metódy
V práci boli spracovávané geologické, geofyzikálne a vrtné údaje, ktoré mi poskytla
akciová spoločnosť Moravské naftové doly Hodonín.
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Súčasťou vyhľadávania a prieskumu ložísk ropy a plynu sú geofyzikálne metódy.
Základnou geofyzikálnou metódou pri vyhľadávaní a prieskume uhľovodíkových ložísk je
seizmický prieskum, ďalej sú to karotážne merania, gravimetrické merania, magnetické
merania, elektrické merania atď.
V práci som sa zaoberala najmä interpretáciou 3-D seizmických a karotážnych meraní.
Pri interpretačných prácach bola používaná integrovaná sada programov GeoGraphix
Discovery (GeoGraphix je značka Digital and Consulting Division firmy Halliburton a je
vlastnená Landmark Graphics Corporation).

Výsledky a diskusia
Spracovávala som územie v oblasti ložiska Hrušky, ktoré je ohraničené na SZ
profilom crossline 750, na JV crossline 1210 a v opačnom smere je v rozsahu od inline 950 na
JZ po inline 680 SV (inline sú seizmické profily, ktoré sú merané v smere SZ-JV a crossline
sú na ne kolmé rezy, sú teda merané v smere JZ-SV).
V rámci tohto územia na základe 3D seizmiky som vymapovala dva horizonty a to
bázu stredného bádenu a vrchného bádenu.
Z geologického spracovania tohoto územia vyplýva niekoľko perspektívnych
objektov. Na objekt, ktorý sa ukazuje najperspektívnejší, bol navrhnutý prieskumný vrt.
Na základe interpretácie 3D seizmických meraní, korelácie karotážnych diagramov
okolitých vrtov a spracovania niekoľkých typov máp (obr. č. 1) a seizmických atribútov (obr.
č .2) sa ukazuje, že kolektorské horniny prieskumných objektov môžu byť vyvinuté v
skúmanej oblasti v dobrom litologickom vývoji a v dobrej štruktúrnej pozícii.
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Obr. č. 1 Štruktúrna mapa na bázu sedimentov stredného bádenu v okolí navrhovaného vrtu
HR 260 (farebná škála vyjadruje štruktúrnu hĺbku t.j. hĺbka horizontu od 0 m n.m. a sivá zlomy).
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Obr. č. 2 Atribút priemerná absolútna amplitúda od bázy stredného bádenu v okne -20, 20 ms
(priemerná absolútna amplitúda je seizmický atribút, ktorý zobrazuje spriemerované
absolútne hodnoty amplitúd v analyzovanom okne), (farebná škála vyjadruje hĺbku horizontu
a biela - zlomy).
Perspektívne objekty sú najmä na úrovni strednobádenských sedimentov (ílovce,
litotamniové vápence, pieskovce), t.j. bazálneho strednobádenského obzoru a nadložných
litotamniových vápencov. V menšej miere sa ukazujú byť perspektívne aj vrchnobádenské,
sarmatské a karpatské piesčité obzory.
Väčšinou sa jedná o tektonicky, prípadne litologicky obmedzené pasce v piesčitých
horizontoch.
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Na základe analógie s okolitými ložiskami možno odhadovať, že v jednotlivých
objektoch sa budú pohybovať ťažitelné zásoby ropy a plynu v objeme rádovo prvé desiatky
tis. m3, resp. desiatky mil. m3.
Ocenenie predpokladaných zásob bolo vypočítané objemovou metódou pre prípad
objavenia ložiska ropy s rozpusteným plynom v bazálnych pieskovcoch stredného bádenu
v hĺbke 1180 m. Očakávané geologické a ťažitelné zásoby uhľovodíkov boli vypočítané
podľa vzorcov :

G=

Vo . Ø . ςo
Βo

; Gt = G . ηo

G – geologické zásoby ropy,
Vo – objem nasýtenej časti kolektoru ropou (Vo = plocha x hrúbka),
Ø – koeficient pórovitosti,
ςo – koeficient nasýtenia kolektoru ropou,
Βo – objemový koeficient ropy (koeficient stlačiteľnosti v ložiskových podmienkach),
Gt – ťažitelné zásoby ropy,
ηo – koeficient vyťažiteľnosti ropy.
Parametre použité pre výpočty:

Plocha

- 250 tis.m2

Priemerná nasýtená hrúbka kolektoru

-7m

Koeficient pórovitosti

- 0,2

Koeficient nasýtenia kolektoru ropou

- 0,7

Objemový koeficient ropy

- 1,2

Koeficient vyťažiteľnosti ropy

- 0,25

Plynový faktor

- 50 m3 plynu/m3 ropy

G = (250 . 7) . 0,2 . 0,7 = 204 167
1,2
Gt = 204 167 . 0 , 25 = 51 042

Geologické zásoby ropy : 204 167 m3
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Ťažiteľné zásoby ropy : 51 042 m3
Geologické zásoby plynu : 204 167 m3 . 50 m3 = 10,21 mil.m3
Ťažiteľné zásoby plynu : 10,21 . 0,5 = 5,1 mil.m3

(Pri ťažbe ropy sa vyťaží cca 50% z geologických zásob rozpusteného plynu v dôsledku
poklesu tlaku v ložisku).
Ďalšie zásoby ropy a plynu môžu byť zistené v bazálnych pieskovcoch karpatu,
v litotamniových vápencoch, pieskovcoch vrchného bádenu a spodného sarmatu.

Záver
Výsledkom relatívne detailného spracovania skúmanej oblasti je identifikácia
perspektívnych štruktúr akumulácií uhľovodíkov a vypracovanie geologickej časti projektu
prieskumného vrtu s orientačným výpočtom zásob ropy a plynu.
Výsledky a závery práce potvrdili, že realizácia 3D seizmických meraní aj v starých
ropných oblastiach, kde je pomerne vysoká vrtná a 2D seizmická preskúmanosť, môže
priniesť množstvo nových poznatkov a oživiť perspektivitu oblasti.
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Abstrakt
Nosorožce boli súčasťou biotopov v rôznych časových obdobiach nie len na našom území. Sú známe
z teplejších terciérnych aj neskorších chladnejších kvartérnych období. Každý taxón predstavuje jedinečnú formu
evolúcie s charakteristickými znakmi, typickými pre daný druh. Genéza nosorožcov začala už v treťohorách.
Tieto ranné formy nosorožcov sa vyznačujú malým telom a absentuje im roh. Boli prispôsobené na viac menej
stabilnú teplú klímu. S postupnými zmenami klímy a životného prostredia sa však menila aj forma taxónov.
Zmeny je možné pozorovať aj v morfológii chrupu. Jednotlivé zuby majú tendenciu sa zväčšovať, u niektorých
stratigraficky mladších druhov sa rozširuje cementácia. Rozdiely sú viditeľné najmä pri porovnávaní vrchnej
dentície u rôznych taxónov. Na Slovensku výskyt čeľade Rhinocerotidae začína primitívnym podtribusom
Aceratheriina so zástupcom Aceratherium a končí u veľkého, masívneho, kvartérneho druhu Coelodonta
antiquitatis.

Kľúčové slová: Rhinocerotidae; miocén; pliocén; pleistocén; Slovensko

Úvod a formulácia cieľa
Názov čeľade nosorožcovité (Rhinocerotidae) môžeme odvodiť od gréckych slov
rhino – nos a keras – roh. Nosorožce sú cicavce, ktoré patria medzi nepárnokopytníky
(Perrisodactyla) a táto skupina je typická tým, že os končatín im prebieha cez tretí prst, ktorý
nesie váhu zvieraťa pri pohybe. Sú rastlinožravé a ich žalúdky sú prispôsobené na spásanie
ťažko stráviteľnej rastlinnej potravy s vysokým obsahom celulózy. Niektoré druhy boli svojou
stavbou tela prispôsobené spásaniu trávnatých porastov, zatiaľ čo iné obhrýzali listy
z konárikov nižších stromov, či krov. Pre nosorožca je typický aj jeho roh, pozostávajúci
z keratínu, no nevyvinul sa u všetkých foriem. Niektoré nosorožce boli bezrohé, iné mali
jeden, niektoré dva rohy. Túto tendenciu môžeme sledovať aj dnes. Roh nebol zrastený
s lebkou. Genéza nosorožcov začala už v treťohorách. Tieto ranné formy nosorožcov sa
vyznačujú malým telom a absentuje im roh. Boli prispôsobené na viac menej stabilnú teplú
klímu. Spásali ťažko stráviteľnú listnatú, trávnatú potravu. S postupnými zmenami klímy
a životného prostredia sa však menila aj forma taxónov. Môžeme tu sledovať vývoj,
charakteristický pre každý druh nejakou inou zmenou, pričom jednou z najpodstatnejších bola
veľkostná zmena celého tela. Najstaršie druhy sú oproti tým najmladším menšie a subtílnejšie
stavané. Postupne sa vyvinul aj roh a u niektorých foriem nastalo skrátenie veľkosti končatín,
či zmena tvaru lebky, ktorá bola často prispôsobená na nosenie jedného až dvoch rohov.
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Zmeny je možné pozorovať aj v morfológii chrupu. Jednotlivé zuby majú tendenciu sa
zväčšovať, u niektorých stratigraficky mladších druhov sa rozširuje cementácia. Rozdiely sú
viditeľné najmä pri porovnávaní vrchnej dentície u rôznych taxónov. Zmena morfológie
dentície je zjavná. Nosorožce sú výbornými indikátormi prostredia. Je možné pri nich
pozorovať len nepatrnú fyziologickú premenu, spôsobenú adaptáciou sa daný typ prostredia,
napríklad výrazným osrstením, tak typickým pre adaptáciu na chladné prostredie.
Nálezmi zo Slovenska sa významnou mierou dopĺňa ucelený obraz existencie
nosorožcov v Európe, sleduje sa ich celkový vývoj, zmeny v morfológii, adaptabilnosť na
dané prostredie i migrácia po kontinente.
Cieľom je priniesť ucelený prehľad výskytu všetkých taxónov z územia Slovenska.

Materiál a metódy
Metodika je zhrnutá do dvoch častí. Tvorí ju terénny výskum a laboratórna časť,
pozostáva aj zo všeobecnej charakteristiky odontologického materiálu nosorožcov.
Vrchná dentícia: Na pohľad sú vrchné zuby väčšie a mohutnejšie ako spodné. Majú
inú morfologickú stavbu, pričom okrem M3 sa jeden na druhý veľmi podobajú. Tretie moláre
majú špecifický trojuholníkovitý tvar.
Spodná dentícia : Najmä moláre majú typický polmesiacovitý tvar. Zuby sú menšie a
oveľa užšie ako vrchné. Pri pohľade na zub zhora je užší koniec jeho predná časť a širší jeho
zadná časť. Na zubnej ploche, pri ktorej sa stýka jeden zub s nasledujúcim sa nachádza
cingulum. Okrem m3 a p3 má každý zub dve zubné dotykové plôšky (m3 a p3 len po jednej
na styku s ďalším zubom) [1].
Na zuboch bola meraná dĺžka a šírka. Merané boli i rozmery sánky. Na základe
merania dĺžky, šírky zubov a sledovania iných morfologických znakov, ktoré sme porovnali
s nameranými hodnotami podľa GUÉRINA (1982) sme mohli zuby zaradiť k jednotlivým
druhom [2].
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Výsledky a diskusia
Na Slovensku výskyt čeľade Rhinocerotidae začína primitívnym podtribusom
Aceratheriina. Tieto nosorožce boli v období treťohôr bezrohé. Sú známe od stredného
oligocénu až spodného pliocénu Európy. V Ázii ich vývoj sledujeme od vrchného oligocénu
až po spodný pliocén, z východnej Ázie od vrchného pliocénu a v Afrike od miocénu. Bližšie
neurčené fosílne zvyšky rodu boli zistené len na lokalite Devínska Nová Ves – Sandberg [3],
datovanej do obdobia vrchného bádenu (stredný miocén, vrchná časť zóny MN 6 [4; 5; 6], ako
aj v Slepčanoch pri Zlatých Moravciach (spodný pliocén) [7; 8] a pri Perínr na styku Košickej
a Turnianskej kotliny [9]. Druh Haploaceratherium tetradactylum je charakteristický
predovšetkým tvarom lebky a spodnými rezákmi. Lebka je úzka, na tyle vysoká, s plochou
čelovou kosťou s hlbokým zárezom v nosovej časti [10]. Charakteristickým znakom druhu sú
masívne, mierne zakrivené spodné rezáky [10]. Druh bol zistený len na lokalite Devínska
Nová Ves – Štokeravská vápenka [11], datovanej do obdobia stredného bádenu (stredný
miocén, spodná časť zóny MN 6 [4; 5; 6]. Pôvodne bol nález uvedený autorom [11] ako
Aceratherium cf. tetradactylum. Autor [10] však radí druh tetradactylum do rodu
Haploaceratherium, zatiaľ čo v novej klasifikácii cicavcov podľa autorov [12] toto rodové
meno vystupuje len ako mladšie synonymu rodu Aceratherium [10; 11; 12].
Ďalším podtribusom je Teleocerati. Tieto nosorožce žili v spodnom miocéne až
pliocéne Ázie, v Európe v období vrchného miocénu až spodného pliocénu, v spodnom
miocéne až vrchnom pliocéne žili v Severnej Amerike. V pliocéne východnej Ázie sa
objavuje rod Brachypotherium. Druh Brachypotherium cf. goldfussi bol opísaný HOLECOM
(1986) z lokality Dúbravka pri Dúbravskej hlavici v Bratislave. Nález predstavoval kúsok
končatiny a úlomok čeľuste [13]. Ďalšou lokalitou je Sv. Jur, kde sa našli zvyšky spodnej
čeľuste. Na území Slovenska sa našli fosílne zvyšky Brachypotherium cf. goldfussi vo
vrchnobádenských sedimentoch (stredný miocén).
Podčeľaď Rhinoceroti predstavuje typické dvojrohé nosorožce, ktoré majú veľký
geografický rozsah od oligocénu až po pleistocén Eurázie a Afriky. Dnes poznáme len päť
žijúcich druhov nosorožcov, dva žijú v Afrike – nosorožec biely (Ceratotherium simum) a
nosorožec čierny (Diceros bicornis) a tri žijú v Ázii – nosorožec indický (Rhinoceros
unicornis), nosorožec jávsky (Rhinoceros sondaicus) a nosorožec sumatranský (Dicerorhinus
sumatrensis). Takmer všetky sú kriticky ohrozené. Fosílne zvyšky Dicerorhinus
steinheimensis sú pomerne vzácne. Ich výskyt je charakteristický iba pre zóny MN6 až MN9
Európy. Na našom území sú nálezy obmedzené len na lokality v oblasti Devínskej kobyly.
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Stephanorhinus megarhinus je veľký druh nosorožca z obdobia spodného pliocénu (MN 1415) Európy (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, juh
európskej časti bývalého Sovietského zväzu) s možným pôvodom v Ázii. Na našom území sa
našli fosílne zvyšky tohto druhu ako forma S. cf. megarhinus na lokalite Strekov a Nová
Vieska. Stephanorhinus jeanvireti je štíhly, stredne veľký až veľký zástupca rodu
Stephanorhinus z plio-pleistocénu Európy s brachyodontným chrupom bez cementu. Početne
hojné nálezy dentície tohto druhu pozorujeme z lokalít Hajnáčka, Strekov a Nová Vieska [1].
Ďalším skúmaným druhom je Stephanorhinus etruscus. ŠUF (1931) spomína jeden nález z
Gombaseku pri Rožňave, ďalšou lokalitou je Nová Vieska, iné zvyšky príbuzného taxónu D.
etruscus brachycephalus zo stredného pleistocénu (zóna MQ 1-2, resp. MN 20-22) sa našli na
lokalite Vápnik pri Leviciach, kde sú aj uložené [13; 14]. Teplomilný nosorožec z dôb
medziľadových, Stephanorhinus kirchbergensis, sa spomína z Gánoviec pri Poprade v
travertíne [15] a z lokality z okolia Šaľe [16]. Ďalším teplomilným druhom nosorožca bol
Stephanorhinus hemitoechus, známy najmä zo strednej Európy. Nálezy tohto druhu sú
ojedinelé, doposiaľ sa ešte neobjavil kompletný skelet. Zo Slovenska je tento druh známy len
z lokality pri Šali, z náplavov rieky Váh [17]. Druh nosorožca Coelodonta antiquitatis
z pleistocénnych dôb ľadových je hádam najlepšie zdokumentovaný. Nasvedčujú tomu najmä
nálezy jeho zvyškov po Ázii, Sibíry a Európe. Keďže tento druh vyhynul ako posledný
z prehistorických dôb, zachovali sa nám i jeho mäkké časti tiel zamrznuté v permafroste.
Nosorožec srstnatý je azda najhojnejšie sa vyskytujúci fosílny zástupca čeľade Rhinocerotidae
z územia Slovenska. Je známy z viac ako 39 nálezísk.
Územie Slovenska oplýva v celku hojným počtom rôznych nálezov viacerých druhov
nosorožcov, vďaka ktorým môžeme sledovať ich evolúciu a úspešne interpretovať
paleoekológiu pre jednotlivé druhy nielen v rámci Slovenska ale i Európy. Na základe
získaných nálezov fauny na jednotlivých lokalitách a stavu opracovania fosílnych
pozostatkov, je možné určiť nie len vek fosílií, ale taktiež je možné ich vo väčšine prípadov
priradiť k jednotlivým taxónom. Pri určovaní taxónu nám teda pomáha diagnostika veku
hornín, ale i faunistické a floristické spoločenstvá nájdené v ich blízkosti.
Nálezmi zo Slovenska sa významnou mierou dopĺňa ucelený obraz existencie nosorožcov
v Európe, sleduje sa ich celkový vývoj, zmeny v morfológii, adaptabilnosť na dané prostredie
i migrácia po kontinente.
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Záver
Táto práca predstavuje celkový sumár nálezov fosílnych zástupcov nosorožcov
z územia Slovenska. Celkovo bolo opísaných deväť taxónov. Fosílne zvyšky boli nájdené
v rôznych typoch sedimentov od miocénu až po pleistocén. Na základe týchto nálezov môžme
interpretovať paleoekoléogiu daného prostredia. Podľa paleoekológie, paleobiostratigrafie
a podľa morfológie, boli rozdelené na tri celky. Prvý – miocénno-pliocénny, zastupuje
bezrohé

nosorožce typické pre vlhké a teplé prostredie lesov teplej biologickej fácie

Slovenska, druhý – pliocénno-pleistocénny, zastupuje dvojrohé nosorožce teplej biologickej
fácie a tretí, posledný celok, zastupuje druh nosorožca studenej biologickej fácie.
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Charakteristika premeny typu pokročilej argilitizácie na lokalitách Biely
Vrch a Kalinka v Javorí
Juraj Žitňan1, Peter Koděra1 & Pavel Uher2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; jzitnan@gmail.com
2
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a
petrológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko

Abstrakt
Premena typu pokročilej argilitizácie je najvrchnejšou a obvykle najmladšou zónou premien prítomnou
na objektoch s porfýrovým typom mineralizácií, ktorá vzniká kondenzáciou magmatických pár obohatených o
kyselinotvorné zložky (najmä SO2). Na lokalite Biely Vrch bola zistená minerálna asociácia premeny typu
pokročilej argilitizácie: kaolinit, pyrofylit, kremeň, alunit, topás, augelit, rutil, pyrit a zistila sa tiež prítomnosť
andaluzitu a fosfátovo-sulfátovej mineralizácie s minerálnou asociáciou natroalunit, woodhouseit, svanbergit
a ''Ba – svanbergit''. Na lokalite Kalinka bola zistená nasledovná minerálna asociácia pokročilej argilitizácie:
kremeň, kaolinit, pyrofylit, rýdza síra, topás, pyrit, rutil a Fe-Ti oxidy.

Kľúčové slová: Au-porfýr; geochémia; pokročilá argilitizácia; zlato; Javorie

Úvod a formulácia cieľa
Predmetom výskumu boli Au porfýrové ložísko Biely Vrch a ložisko síry Kalinka
v stratovulkáne Javorie. Stratovulkán sa nachádza vo východnej časti stredoslovenských
neovulkanitov. Vyznačuje sa pomerne zložitou stavbou s vulkanotektonickými grabenmi
a subvulkanickým intruzívnym komplexom. Primárne horniny na oboch študovaných
lokalitách sú postihnuté intenzívnymi premenami.
Cieľom práce bolo identifikovať minerálnu asociáciu premeny typu pokročilej
argilitizácie, chemické zloženie charakteristických minerálov a vlastnosti asociujúcich fluíd.

Materiál a metódy
Vzorky použité na výskum boli získané priamym odberom zo starých háld v okolí
obce Kalinka, zo skladu vrtných jadier spoločnosti EMED v Banskej Štiavnici a taktiež zo
skladu vrtných jadier v Hodruši Hámroch. Základnou metódou študovania vzoriek hornín
bolo pozorovanie v mikroskope s prechádzajúcim a odrazeným polarizovaným svetlom, na
ktoré

nadväzovala

elektrónová

mikroanalýza.

Študované

vzorky

boli

pozorované

v prechádzajúcom a odrazenom polarizovanom svetle Olympus BX51 (Katedra ložiskovej
geológie, Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave) pri 4, 10, 20 a 50 násobnom zväčšení.
Pomocou elektronovej mikroanalýzy bolo stanovené chemické zloženie minerálov. Merania
boli prevedené prístrojom Cameca SX – 100 na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v
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Bratislave. Použité bolo urýchľovacie napätie 15 keV, prúd 20 nA, veľkosť elektrónového
lúča 4 - 10 µm.

Výsledky a diskusia
Premena typu pokročilej argilitizácie na lokalitách Kalinka [1] a na lokalite Biely vrch
[2] vystupuje v podobe nesúvislých reliktov v tej istej úrovni ako premeny vysokoteplotného
štádia.
Na základe výsledkov geochemických analýz z lokality Biely vrch je zrejmé, že
v oblastiach intenzívnej premeny vplyvom kyslého lúhovania dochádzalo k odnosu alkálií
a vzniku kaolinitu a pyrofylitu zatláčajúcich magmatické minerály a produkty starších
premien. Kým obsah hlavných prvkov (Ca, Na, Mg, K, Fe) je nízky, obsah Al je relatívne
konštantný. V oblastiach najintenzívnejšej premeny došlo aj k odnosu hliníka za vzniku zón
s dominantným poréznym kremeňom. V tesnej blízkosti zón s reziduálnym kremeňom je
zvýšený obsah P a S. V tesnej blízkosti týchto zón sa na lokalite Biely vrch, ale aj na inej
lokalite v Javorí (Podpolom) zistila prítomnosť fosfátovej a sulfátovej mineralizácie [3].
Podobné príznaky pokročilej argilitizácie sú aj na lokalite Kalinka. Geochemicky sa prejavuje
rapidným poklesom obsahov Ca, Na, Mn a Sr [4].
Pre obe lokality je charakteristická prítomnosť hydrotermálne-explozívnych brekcií.
Na lokalite Kalinka tvorí minerálnu asociáciu pokročilej argilitizácie rýdza síra,
pyrofylit, kaolinit, kremeň, ktoré vystupujú ako hlavné minerály a zistila sa taktiež prítomnosť
topasu a Fe-Ti oxidov ako vedľajších minerálov v tomto type premeny. Na ložisku Kalinka je
na rozdiel od ostatných hydrotermálnych centier v Javorí vo veľkej miere prítomná rýdza síra,
no len v menšej miere je zastúpený alunit a reziduálny kremeň. Domnievame sa, že je to
dôsledkom menšieho erozívneho zrezu ako je na lokalitách Biely Vrch, Podpolom, Skalka
a Stožok.
Na lokalite Biely vrch tvorí minerálnu asociáciu pokročilej argilitizácie woodhouseit,
''Ba-svanbergit'',

svanbergit, natroalunit, augelit, andaluzit a taktiež sa potvrdila prítomnosť

kremeňa, pyrofylitu, kaolinitu, alunitu, augelitu, diasporu, dumortieritu, topasu a rutilu. RTG
analýzou

v prostredí

pokročilej

argilitzácie

identifikovali

[2]

aj

minerály

dickit

a millosevichit. Zvýšené množstvo augelitu a iných fosfátových minerálov na ložiskách
Podpolom a Biely vrch indikuje, že hydrotermálny systém bol obohatený o P a Al. Je možné,
že hydrotermálne fluidá mobilizovali fosfor na lokalite Podpolom nie iba z apatitu a zo
živcov materského dioritového štoku ale aj z hercýnskeho granitového podložia [5].
Pravdepodobný je hypogénny pôvod týchto fluid [3]. Na lokalite Biely Vrch sa zistil
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magmatický pôvod flúid. Prítomnosť APS (Aluminium Phosphate Sulphate) minerálov
v asociácií s alunitom a inými hydrotermálnymi minerálmi vo vysokosulfidačných systémoch
indikuje vysokú teplotu (300 až 350 °C) a nízke pH (1 až 2) magmaticko-hydrotermálnych
flúid [6]. Na ložisku Biely vrch ako prvé z roztoku vypadávali minerály so zvýšeným
obsahom vzácnych zemín a taktiež so zvýšeným obsahom fosforu, svanbergit a "Ba –
svanbergit", ihneď po nich kryštalizoval woodhouseit. Neskôr, ako sa pravdepodobne menilo
pH a aj teplota fluíd, sa roztok obohatil o síru a naopak ochudobnil o fosfor a vzácne zeminy,
kryštalizoval natroalunit a ako posledný kryštalizoval alunit.
Oblasti postihnuté pokročilou argilitizáciou na lokalite Biely Vrch nie sú zrudnené
s výnimkou zón výskytu kremenných žiliek, ktoré aj inde na ložisku korešpondujú s oblasťou
výskytu Au-zrudnenia [2, 4]. Zlato sa vyskytuje najmä v širšom okolí kremenných žiliek
v asociácii

s kaolinitom,

zriedkavejšie

aj

s rutilom

alebo

v kremenných

zrnách

silicifikovaných zón. Rozmery zlata tu dosahujú od 4 µm do 10 µm s výnimkou jednej
vzorky. Zlato v zónach s pokročilou argilitizáciou obvykle vykazuje veľmi vysokú rýdzosť
992 až 994 ktorá je vyššia ako v mineralizovaných zónach bez tejto premeny (875-978) [2].
To môže poukazovať na jeho remobilizáciu spôsobenú kyslými fluidami zodpovednými za
túto premenu, pričom dochádza k oddeleniu Ag z primárneho zlata, podobne ako je to
pozorované na aluviálnom zlate [7].

Záver
Premena typu pokročilej argilitizácie je najmladšou zónou premien prítomnou na
lokalitách Kalinka a Biely vrch.
Pre pokročilú argilitizáciu je charakteristický odnos hlavných prvkov Ca, Na, Mg, K,
Fe. V zónach, kde bol účinok premeny najintenzívnejší je vyluhovaný aj Al za vzniku zón
s dominantným poréznym kremeňom a intenzívnou silicifikáciou. Tieto zóny pravdepodobne
predstavujú prívodné cesty kyslých alteračných fluíd s pH <2. V týchto miestach zostal
zachovaný iba zvyškový čistý kremeň (vuggy silica).
Oblasti postihnuté pokročilou argilitizáciou na lokalite Biely Vrch nie sú zrudnené
s výnimkou zón výskytu kremenných žiliek. Zlato v zónach s pokročilou argilitizáciou
obvykle vykazuje veľmi vysokú rýdzosť, čo môže poukazovať na jeho remobilizáciu
spôsobenú kyslými fluidami zodpovednými za túto premenu.
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Minerály skupiny crichtonitu: produkt rozpadu monazitu v metagranitoch
Richard Zubaj
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie, Mlynská
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Abstrakt
Minerály crichtonitovej skupiny boli identifikované z mylonitizovaných hercýnskych metagranitov
tvoriacich Ostrý Roháč v Západných Tatrách. Členovia crichtonitovej skupiny predstavujú komplexné oxidy so
všeobecným vzorcom XIIAVIBVIC18IVT2O38 (Orlandi et al., 1997), kde hlavné katióny sú: A = Sr, Pb, Ca, Na, K,
REE, Ba, U; B = Mn, Y, REE, U, Zr; C = Ti, Fe3+, Cr; a T = Fe3+, Mg. Zo študovaných hornín boli opísané
crichtonit, dessauit-(Y), fáza zložením korešpondujúca s crichtonitom, ale s dominantným obsahom Fe2+ v pozícii
B („Fe-crichtonit ") a fáza vlastnosťami podobnými loveringitu, ale s dominantným obsahom Mn („Mnloveringite“). Vznik minerálov skupiny crichtonitu predstavuje unikátny produkt rozpadu monazitu v prostredí
bohatom na Ti.

Kľúčové slová: crichtonit; monazit; alterácia; REE; metagranity; Západné Tatry

Úvod a formulácia cieľa
Minerály skupiny crichtonitu tvoria skupinu pozostávajúcu zo série izoštruktúrnych
členov, ktorí kryštalizujú v trigonálnej sústave. Členovia tejto skupiny minerálov patria do
priestorovej grupy R3 , Z = 3 a ahex ~ 10.4 Å chex ~ 20.9 Å. Podľa Strunzovej klasifikácie
môžeme členy tejto skupiny zaradiť do triedy 4.CC.40. [1]. V súčasnosti poznáme jedenásť
členy tejto skupiny minerálov, ktoré sú oficiálne schválené podľa CNMMN v rámci IMA.
Skupina minerálov crichtonitu je reprezentovaná nasledujúcimi členmi: crichtonit [2], senait
[3], landauit [4], loveringit [5], davidit-(La) a davidit-(Ce) [6], mathiasit [7], lindsleyit [8],
dessauit-(Y) [9], gramaccioliit-(Y) [10] a cleusonit [11]. Zjednodušený vzorec crichtonitovej
skupiny je AM21O38. Všetkých členov crichtonitovej skupiny však môžeme charakterizovať
XII VI VI

A B C18IVT2(ϕ)38 [9], kde dominantné katióny sú:

spoločným vzorcom :
Sr, La, Ce, Na, Ca;

VI

B=Mn, Y, U, Fe, Zr, Sc;

VI

XII

C=Ti, Fe,Cr, Nb, V, Mn, Al;

A=Ba, K, Pb,

IV

T = Fe, Mg,

Zn; T = O, (OH). Tento vzorec odráža unikátnu kombináciu dominantných A a B katiónov,
kde A je katión s veľkým iónovým polomerom (Sr, Pb, REE, U, Ca, Na, K, Ba) obsadzujúci
jednu z tridsiatich deviatich aniónových pozícii a M katiónov s menším iónovým polomerom
(Ti, Fe, Cr, Al, Zr, Mg) obsadzujúcich devätnásť oktaédrických a dvoch tetraédrických
medzier medzi „zomknutými“ aniónovými vrstvami. Členy crichtonitovej skupiny môžu
obsahovať hydroxylovú skupinu.
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Názvoslovie crichtonitovej skupiny je založené na kombinácii dominantných katiónov
v pozíciách

XII

A a

VI

B [9]. Kryštálová štruktúra je charakterizovaná tesne usporiadanou

aniónovou štruktúrou s deväť vrstvovou sekvenciou (hhc hhc hhc), v ktorej

XII

A obsadzuje

jednu z aniónových pozícii v kubickej vrstve.
Minerály crichtonitovej skupiny boli opísané z mnohých lokalít a mnohých
horninových prostredí. Crichtonit bol opísaný zo žíl alpského typu [2, 3], z fenitizovaného
megaxenolitu z Chibinského alkalického komplexu [12], ako inklúzie v pyropoch z Garnet
Ridge, USA [13]. Cleusonit je známy z rúl z Valais vo Švajčiarsku [12], dessauit-(Y)
z dutiniek v kalcitových žilách v asociácii s hematitom a rutilom [9], landauit z alkalického
komplexu Burpala v Rusku [4].

Materiál a metódy
Výskum pozostával z dvoch častí – terénnej a laboratórnej. Terénne práce prebiehali
na v hrebeni západotatranských vrchov Plačlivô a Ostrý Roháč. V prostredí tvorenom
biotitickými metagranitmi až metagranodioritmi bola odobratá séria vzoriek TA-1.1 až TA1.6.
Spracovaný vzorkový materiál vo forme pokovených výbrusov bol podrobený sérii
kvalitatívných a kvantitatívnych bodových WDS analýz na elektrónovom mikroanalyzátore
CAMECA SX-100 na ŠGÚDŠ v Bratislave. Podmienky meraní pre študované minerály boli:
urýchľovacie napätie 15 kV, priemer elektrónového lúča 1 – 3 µm a čas merania 20 s.
Štandardy pre jednotlivé prvky: Ce (CePO4, Lα), Pr (PrPO4, Lβ), Nd (NdPO4, Lα), Sm
(SmPO4, Lα), Eu (EuPO4, Lβ), Gd (GdPO4, Lα), Tb (TbPO4, Lα), Dy (DyPO4, Lβ), Ho
(HoPO4, Lβ), Er (ErPO4, Lβ), Tm (TmPO4, Lα), Yb (YbPO4, Lα), Lu (LuPO4, Lβ), Si
(wollastonit, Kα), Ca (wollastonit, Kα), Y (YPO4, Lα), Th (ThO2, Mα), Sr (SrTiO3, Lα), S
(barit, Kα), Cl (NaCl, Kα), U (UO2, Mβ), Al (Al2O3, Kα), Fe (fayalit, Kα), F (LiF, Kα), Pb
(PbCO3, Mα), Mn (rodonit, Kα), Mg (forsterit, Kα), Na (albit, Kα), Ti (TiO2, Kα), K
(ortoklas, Kα), V (V, Kα), Cr (Cr, Kα) a Ni (Ni, Kα).

Výsledky a diskusia
Minerály crichtonitovej skupiny boli identifikované v mylonitizovaných hercýnskych
biotitických metagranitoch až metagranodioritoch Západných Tatier v oblasti masívu Ostrého
Roháča.
Z členov crichtonitovej skupiny z oblasti Roháčov boli opísané crichtonit, dessauit-(Y), fáza
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zložením zodpovedajúca crichtonitu, avšak s dominantným obsahom Fe2+ na pozícii B („Fecrichtonit“) a fáza zložením zhodná s loveringitom, ale s dominantným obsahom Mn („Mnloveringit“). Minerály skupiny crichtonitu zo študovaných lokalít tvoria zrná nepravidelného
tvaru alebo inklúzie (veľkosť do 120 µm) v muskovite, biotite, klinochlóre spolu
s monazitom, apatitom, rutilom, allanitom-(Ce), zirkónom alebo ilmenitom. Chemickému
zloženiu dominuje TiO2 50 – 59 hm.%, obsah FeO + Fe2O3 je 25-28 hm.%, obsah ΣREE
oxidov 2 –5 hm.% a obsah SrO je 2 –3 hm.%. Dessauit-(Y) tvorí nepravidelné zrná
v muskovite maximálne 50 µm veľké spolu s ďalšími minerálmi skupiny crichtonitu,
biotitom, allanitom-(Ce) a apatitom v sericitizovanom albite. „Fe-crichtonit“ bol opísaný z
chloritizovaného biotitu, kde tvorí zrná maximálne 60 µm veľké. Spolu s ním je prítomný aj
rutil, apatit, zirkón, monazit a sericitizovaný albit. „Mn-loveringit“

tvorí zrná veľké

maximálne 50 µm v muskovitoch spolu s titanitom, rutilom, monazitom, chloritmi a
sericitizovanými plagioklasmi a chloritmi.

Záver
Vznik minerálov skupiny crichtonitu je viazaný na postmagmatický proces rozpadu
monazitu.. Spolu s minerálmi crichtonitovej skupiny vznikajú aj allanit-(Ce) až REE-epidot
a apatit. Vznik minerálov crichtonitovej skupiny je možné vyjadriť nasledovnou rovnicou:
biotit (Ti) + plagioklas (Sr, Ca) + monazit (REE)

crichtonit + chlorit + REE-epidot + rutil

(± titanit, ilmenit). Jedná sa o nový typ postmagmatickej alterácie monazitu v prostredí
bohatom na Ti (chloritizovaný biotit) a Sr (sericitizovaný plagioklas). Minerály skupiny
crichtonitu boli opísané vôbec prvý krát z horninového prostredia na území Slovenska.
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